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витяги  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права. 

3. «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток археології, 

розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га (зрошування)» наданих 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей,  

2020 р. 

4. Схема планованої діяльності СФГ «ПЕРЛИНА» масштаб 1:5000. 

5. Схема Олександрівскої зрошувальної мережі. 

6. Ситуаційна карта-схема джерел впливу на довкілля. 

7. Агрохімічні паспорти полей, земельної ділянки, виконані ДУ «Держґрунтохорона» у 2019 

році. 

8. Висновок про гідрогеолого-меліоративний стан орендованих земель С(Ф)Г «Перлина» на 

яких планується зрошення, виконаний Регіональним офісом водних ресурсів у 

Дніпропетровській області, м. Дніпро, 2021 р. 

9. Лист  Управління культури, туризму, національностей і релігій, Дніпропетровської ОДА 

№475/0/161-21 від 18.03.2021 р. 

10. Лист Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської  ОДА від 22.03.2021 

р. № 3-2019/0/261-21 щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

11. Лист Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА № 3-

2441/0/261-21 від 07.04.2021 р. щодо визначення величин фонових концентрацій. 

12. Лист Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського від 10.03.2021 р. № 

991-002-461/991-141/06-81 про метеорологічні характеристики. 

13. Звіт з результатами автоматизованих розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі в період проведення будівель-монтажних робіт. 

14. Звіт з результатами автоматизованих розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі в період експлуатації. 

15. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, в газеті «Вісті Придніпров’я», випуск № 8 (4009) від 04.03.2021 р. 

16. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, в газеті «Рідний край», випуск № 10 від 05.03.2021 р. 

17. Акт щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля, на дошці оголошень органів місцевого самоврядування або інших громадських 

місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. 

18. Фотофіксація місць розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля, на дошках оголошень. 

19. Лист Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА  

№ 44/0/490-21 від 01.04.2021 р. та № 48/0/490-21 від 05.04.2021 р. щодо зауважень і пропозиції 

від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що піддягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

20. Лист Юр'ївської селищної ради щодо надання викопіювання з генерального плану, зонінгу 

або детального плану території № 731/0/2-21 від 05.05.2021 р. 

21. Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля 

СФГ «ПЕРЛИНА». 

22. Публікація Оголошення про початок громадських обговорень звіту з оцінки впливу на 

довкілля у газеті «Вісті Придніпров’я», випуск № 16 (4017) від 29.04.2021 р. 

23. Публікація Оголошення про початок громадських обговорень звіту з оцінки впливу на 

довкілля у газеті «Рідний край», випуск №18 від 30.04.2021 р. 

24. Акти щодо розміщення Оголошення про початок громадських обговорень звіту з оцінки 

впливу на довкілля, на дошках оголошень. 

25. Фотофіксацію розміщення Оголошення про початок громадських обговорень звіту з 

оцінки впливу на довкілля, на дошках оголошень. 

26. Платіжне доручення з відміткою банку № 163 від 28.04.2021 р. про оплату за проведення 

громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. 
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ВСТУП 
 

Оцінка впливу на довкілля спрямована на запобігання шкоди довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів. 

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення; 

- аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на 

довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 

інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 

здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності. 

Планована діяльність з нового будівництва меліоративної системи  

СФГ «ПЕРЛИНА» за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Павлоградського району Дніпропетровської області, підлягає оцінці впливу на 

довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23 

травня 2017 року: ст. 3, п. 3, пп. 2 – сільськогосподарське та лісогосподарське 

освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для 

ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на 

територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-

заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво 

меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних 

систем). Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля. 

Звіт з оцінки впливу на довкілля підготовлений в рамках планованого нового 

будівництва меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області у 

відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 

№2059-VII. 

Планованою діяльністю передбачається – будівництво меліоративної системи 

для зрошення земельної ділянки площею 305,1 га, які знаходяться у масиві  

378,5967 га, 
Водопостачання буде здійснюватися згідно Дозволу на спеціальне 

водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., виданого Державним агентством 

водних ресурсів України (додаток 1).  

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ з 

каналу Дніпро-Донбас. Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти дощувальних 

установок кругової дії «Otech». Загальна витрата води – 289,16 (1050 м3/год). Загальна 

протяжність трубопроводів зрошувальної мережі – 4325 м. Внутрішньогосподарська 

зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб.  

Прийнятий метод зрошування сільськогосподарських культур дощуванням є 

найбільш доцільним та ефективним. Дощування покращує умови зростання рослин, 
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тому що збільшує вологість не тільки ґрунту, але і приземного шару повітря, 

знижуючи його температуру, втрати на випаровування з поверхні ґрунту. При 

дощуванні з рослин змивається пил, що підсилює їх дихання, асиміляцію вуглецю, 

розвиток і накопичення органічної речовини. Після дощування структура ґрунту 

руйнується значно менше і післяполивну обробку можна починати раніше, завдяки 

чому в ґрунті зберігається більше вологи. 

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в 

місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, 

перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного 

впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу 

наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про 

провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких 

рішень. 

У Звіті з оцінки впливу на довкілля використані наступні терміни, абревіатури та 

назви: 

1) вплив на довкілля (далі - вплив) – будь-які наслідки планованої діяльності для 

довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього 

здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, 

природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів 

чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи 

соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів; 

2) громадськість – одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, 

організації або групи; 

3) планована діяльність – планована господарська діяльність, що включає 

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепро-

філювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; 

планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 

ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне 

середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

4) ДУ – Дощувальні установки - агрегати для штучного зрошування (дощування) 

сільськогосподарських культур. Воду подають на поле за допомогою системи 

трубопроводів під напором, що забезпечує її розбризкування. 

5) ГДК – Гранично допустима концентрація – це максимальна кількість 

шкідливих речовин в одиниці об'єму або маси середовища повітря, води або ґрунту, 

яка практично не впливає на стан здоров'я людини. ГДК встановлюється 

компетентними установами, організаціями, комісіями як норма.  

6) Otech («Отек») –- французька фірма, яка більш ніж 25 років виробляє системи 

штучного зрошення ґрунтів. За допомогою широкозахватних дощувальних машин 

Otech створюється крапля, максимально подібна до природної дощової. Дощування 

рівномірно зволожує ґрунт, освіжає повітря і рослини, омиваючи листки, створює 

оптимальні умови для фотосинтезу. Термін експлуатації цієї системи до  50 років. Усі 

патрубки й деталі надійно змонтовані у конструкцію з міцної гальванізованої, 

оцинкованої сталі.  На дощувальних машинах Otech є можливість встановлювати 

бажану норму, час та інтенсивність поливу усієї системи зрошення. Техніку Otech 

можна укомплектувати модулем, що дозволяє здійснювати фертигацію, тобто вносити 

хімічні добрива і препарати захисту рослин через дощувальні пристрої.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF/paran12#n12
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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 

 

В адміністративному відношенні ділянка нового будівництва меліоративної 

системи СФГ «ПЕРЛИНА» розташована за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області, на 

відстані близько 250 м на південний схід від с. Сокільське. 

Географічні координати території планованої діяльності, визначені у Світовій 

геодезичній системі координат WGS-84 становлять: 48°55'25.4"N 35°56'04.1"E, 

48°55'33.4"N 35°56'41.5"E, 48°55'22.8"N 35°57'40.8"E, 48°54'50.5"N 35°58'08.2"E, 

48°54'45.4"N 35°58'03.7"E, 48°54'26.1"N 35°58'36.0"E, 48°53'59.5"N 35°58'04.4"E.  

У геоморфологічному відношенні територія району являє собою вододільне 

плато,  розчленоване глибокими балками. Найвищі абсолютні відмітки приурочені до 

вододільних просторів, де вони досягають 150 м. Загальний ухил рельєфу - на захід у 

бік балки Бабіна. Являє собою  рівну поверхню зі слабким ухилом. 

 Абсолютні позначки поверхні описуваної території змінюються в межах 133- 

146 м. 

Кліматичні умови району несприятливі для поповнення запасів підземних вод. 

Район відноситься до зони недостатнього зволоження, що обумовлює незначне 

інфільтраційне живлення підземних вод і нерівномірність його протягом року. 

 Будівництво меліоративної системи на земельній ділянці площею 305,1 га, яка 

знаходиться у масиві  378,5967 га, за межами населеного пункту в адміністративних 

межах Павлоградського району Дніпропетровської області. На  земельні ділянки 

загальною площею 320,771 га, СФГ «ПЕРЛИНА» оформлено договори оренди з 

власниками земельних ділянок. Реєстр земельних ділянок, наданих в оренду СФГ 

«ПЕРЛИНА», наведений у додатку 2.  

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. Точкою 

водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода 

подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися 

згідно Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., 

виданого Державним агентством водних ресурсів України та договору № 70 від 

28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням 

гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1). Встановлені ліміти водопостачання на 

зрошення згідно Дозволу – 25200,00 м3/добу, 1512,00 тис. м3/рік.  

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється насосною станцією 

НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. 

Планованою діяльністю передбачається полив сільськогосподарських культур 

способом дощування широкозахватними дощувальними установками фірми «Otech» 

кругової дії в кількості 6 одиниць. На зрошуваній ділянці застосовується модульний 

принцип водорозподілу з індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє 

організувати на ділянці багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для 

проведення поливів за потребою. 

Джерело електроенергії РП-0,4 кВ – існуюча розподільча шафа у будівлі 

насосної станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи. Електропостачання 

буде здійснюватись згідно договору № 70 від 28.04.2021, про надання послуг, 

пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних споруд 

Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних сільськогосподарських земель 

(додаток 1). 
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Загальна протяжність зрошувальної мережі складає 4325 м, питома протяжність 

– 14,18 м/га. 

В місцях підключення дощувальної техніки на мережі встановлюються гідранти. 

Для спорожнення мережі в зимовий та ремонтний періоди у знижених місцях 

встановлюються колодязі спорожнення та гідранти підключення дощувальної техніки. 

Експлуатаційні польові ґрунтові дороги будуть використовуватись існуючі. 

 

Згідно «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток 

археології, розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га (зрошування)» наданих 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

(додаток 3), встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 

об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. 

На території пам’яток, у межах їх зон охорони забороняється будь-яка діяльність 

юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’яткам; забороняються 

містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, 

шляхові, земляні роботи в охоронних зонах пам’яток без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини (ст. ст. 32, 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»).  

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, їх 

комплексів (ансамблів) навколо них мають встановлюватися зони охорони пам’яток: 

охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного шару (Закон України “Про охорону культурної 

спадщини”, ст. 32). 

У зв’язку з встановленими законодавством обмеженнями щодо здійснення будь-

якої діяльності у межах зон охорони пам’яток археології, для забезпечення їх 

недоторканності, проектними рішеннями передбачено підключення дощувальної 

машини кругової дії до польового трубопроводу за допомогою патрубків, змонтованих 

нероз ̍ємним зварним способом, та закріпленням машини до бетонної нерухомої опори. 

Розміщення та принцип дії поливальної техніки зумовлене технічними 

рішеннями, даними гідромеліоративних досліджень, археологічних та інженерно-

геодезичних вишукувань.  

Дощувальну машину «Otech», спроектовано таким чином, щоб відстань між 

секціями забезпечувала траєкторію руху, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Геометричні розміри дощувальної машини «Otech» та 

спосіб їх кріплення не дозволяють зміщення з заданих траєкторій. 

Також, на  проходження машини  над курганами, передбачено відключення 

подачі води на машину. Для забезпечення проходження охоронних зон курганів 

«Сухим ходом» (без поливу) передбачено встановлення в точці підключення 

дощувальної машини «Otech» до водопровідної мережі засувку з електроприводом, а в 

поворотній частині машини - встановлення клапанів осьового обороту. Їх взаємодія 

дасть можливість автоматично закривати засувку при входженні в охоронні зони 

курганів та відновлювати водоподачу при виході з них, збільшувати швидкість 

«Сухого ходу» при проходженні цих зон. 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м.  Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу.  

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 
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Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими двох 

горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7). 

Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими двох 

горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  

 

Ці технічні рішення погоджені Управлінням культури, туризму, національностей 

і релігій, Дніпропетровської ОДА (Додаток 9) та повністю забезпечать недоторканність 

культурних пам’яток під час будівництва та експлуатації системи.   

 

 

Оглядова карта району проведення робіт наведені на рис. 1.1.  

У додатках наведені: 

1. Дозвіл на спеціальне водокористування  від № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., 

виданий Державним агентством водних ресурсів України. 

2. Лист СФГ «ПЕРЛИНА» № 3103-1/2021 від 31.03.2021 щодо реєстру 

земельних ділянок. 

3. «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток 

археології, розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га 

(зрошування)» наданих Дніпропетровським обласним центром з охорони 

історико-культурних цінностей, 2020 р. 

4. Схема планованої діяльності СФГ «ПЕРЛИНА» масштаб 1:5000. 

5. Схема Олександрівскої зрошувальної мережі. 

6. Ситуаційна карта-схема джерел впливу на довкілля. 

 

У Додатку 20 наведений лист Юр'ївської селищної ради щодо надання 

викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану території № 731/0/2-

21 від 05.05.2021 р. 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Оглядова карта-схема району проведення робіт (супутникова зйомка) 

 

ДМ – дощувальна машина 

НСП №7 – Насосна станція №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ 
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1.2. Цілі планованої діяльності 
 

Планованою діяльністю передбачається поверхневий полив сільськогоспо-

дарських культур методом дощування на землях. які використовуються СФГ 

«ПЕРЛИНА»,  площею зрошення 305,1 га, які знаходиться за межами населеного 

пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Метою реалізації планованої діяльності є водозабезпечення зрошувальної ділянки 

з урахуванням сучасних інтенсивних агротехнологій і зміни клімату, а саме: тенденції 

зміни клімату у бік посушловості, розпаювання зрошувальних земель, принципова 

зміна структури посівних площ, використання високопродуктивних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур, зростання вартості послуг на подачу води вимагають 

кардинально нових підходів при проектуванні. 

Проектними рішеннями передбачена необхідність зрошення для отримання 

сталих і високих врожаїв сільськогосподарських культур у зонах недостатнього та 

нестійкого природного зволоження в межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області, в якому зрошення є не тільки необхідною умовою 

забезпечення можливості вирощування рослинницької продукції, але й основним 

заходом запобігання опустелювання. 

 

Зрошувальна система - це комплекс функціонально взаємопов'язаних 

гідротехнічних споруд, машин і механізмів, водойм, лісонасаджень, ліній зв'язку та 

електропередач, доріг та інших споруд, необхідних для забезпечення і підтримки 

оптимального водного, повітряного, поживного і теплового режимів ґрунтів з метою 

отримання високих стійких врожаїв сільськогосподарських культур на основі 

підвищення родючості ґрунтів, продуктивного використання сільськогосподарської і 

меліоративної техніки. Питання зрошення в Україні та його впровадження в життя 

знаходиться в центрі уваги фахівців сільського господарства і вчених. Для отримання 

високих, якісних і стабільних врожаїв необхідно підтримувати тепло-волого-

повітряний баланс ґрунту і температурно-вологостійкий баланс повітря протягом 

всього періоду вегетації сільськогосподарських культур. 

При виборі способу поливу і поливної техніки необхідно враховувати 

кліматичні, ґрунтові, геоморфологічні, гідрологічні, біологічні, господарські, 

водогосподарські, економічні та інші фактори. Полив дощуванням слід застосовувати у 

кліматичних умовах, де витрати води на випаровування в зоні дощової хмари, як 

правило, не перевищують 15 %, а також при глибині залягання слабо та 

середньомінералізованих підземних вод не менше ніж 2,5 м, що повинно бути 

забезпечене відтоком підземних вод або дренажем. На даних землях ці обмеження 

враховані та прийняті до уваги, що надає змогу застосовувати полив земельної ділянки 

на території Павлоградського району Дніпропетровської області способом  дощування.  

Дощування, як основний спосіб поливу, найбільш доцільний та ефективний для 

зрошення сільськогосподарських культур. Дощування характеризується рядом 

позитивних ознак. Воно відносно рівномірно зволожує ґрунт, освіжає повітря і 

рослини, омиваючи листки, створює оптимальні умови для фотосинтезу. 

Більше, ніж інші способи, дощування піддається механізації. Воно незамінне при 

складному мікрорельєфі, на сильно- і середньоосадових ґрунтах, а також при 

близькому рівні підґрунтових вод. Це один з кращих способів поливу на дуже 

водопроникному ґрунті. Найбільш ефективно регулюється температура і вологість 

приземних шарів повітря при імпульсному дрібнодисперсному дощуванні. При 
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хорошому розпиленні струменю і невеликій інтенсивності дощування зберігається 

ґрунтова структура. 

 Дощування забезпечує суттєве підвищення врожайності, зменшення трудових 

затрат, економічне використання поливної води та дозовану її подачу.  

Проектними рішеннями передбачено використання широкозахватних 

дощувальних установок кругової дії «Otech». Це забезпечить постійний розмір краплин 

і виключну рівномірність поливу на великій площі захвату при низькому тиску з 

обмеженням надлишкового поливу. Зрошення відбувається з низькою інтенсивністю 

подачі води, що зберігає  структуру ґрунту. При зрошенні сільськогосподарських 

культур методом дощування стічні води накопичуватись не будуть і  відводити  воду з 

поверхні ділянки не буде потреби. 

Результати багаторічних наукових досліджень з вивчення особливостей 

водоспоживання сільськогосподарських культур при зрошенні свідчать про доцільність 

формування зон зволоження ґрунтів, розміри яких враховують особливості розвитку 

кореневої системи рослин та водно-фізичні властивості ґрунтів. Такий підхід 

необхідний, перш за все, для забезпечення максимально повного використання 

поливної води рослинами та відсутність непродуктивних її втрат на інфільтрацію за 

межі кореневого шару ґрунту. 

Дотримання таких умов підвищує коефіцієнт використання поливної води та 

сприяє зменшенню негативного впливу зрошення на ґрунти та водоносні горизонти. 

При виборі схеми розміщення сільськогосподарських культур були враховані 

такі фактори: 

 Ефективна родючість ґрунтів – 85%; 

 Біологічні властивості сортів (як низькорослі, так і високорослі); 

 Кліматичні умови ділянки; 

 Вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення; 

 Механізми для посіву, доглядання та збирання врожаю. 
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
 

Виконання підготовчих і будівельних робіт 

 

До комплексу виконання будівельних робіт з будівництва трубопроводів 

поверхневого зрошення входять: 

1. Земляні роботи – зняття родючого та мінерального шару ґрунту. 

Проведення земляних та будівельно-монтажних робіт виконуватиметься 

відповідно до проекту рекультивації, який буде розроблено на основі будівельного 

проекту, у якому враховуються зауваження та пропозиції громадськості, виявлені у 

ході процедури оцінки впливу на довкілля. 

Проект рекультивації виконується у відповідності до ст. 54 Закону України «Про 

землеустрій» та погоджується Департаментом екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА. 

Посилаючись на матеріали ґрунтових досліджень, ґрунтовий покрив 

представлений чорноземами звичайними середньогумусними, що утворилися на лісах. 

За механічним складом переважають середньо-суглинкові різновиди. В орному шарі 

(0-35 см) вміст гумусу становить 6,45 %. 

Земляні роботи виконуються після винесення траси трубопроводу в натуру за 

проектним положенням. 

Загальна площа ділянки зрошення рівна 378,5967 га, довжина траси прокладання 

трубопроводу рівна – 4325 м.  

Так як максимальний діаметр трубопроводу, який прокладатиметься, становить 

355 мм, то ширина траншеї, яка розкриватиметься для прокладання трубопроводу рівна 

0,8 м по дну, та 1,2 м по верху траншеї. 

Загальна довжина траси будівництва трубопроводу зрошувальної мережі рівна 

4325 м. Площа зони зняття ґрунту рівна 5 215 м². 

Зняття родючого шару ґрунту відбувається екскаватором JCB 4СХ за схемою: 

шар родючого шару ґрунту складається у відвал вздовж траншеї на відстань до 3 м; 

шар мінерального ґрунту,  знімається і складується на полотно геотекстилю на відстані 

до 3 м вздовж другого краю траншеї. Змішування родючого шару з мінеральними 

ґрунтами не відбувається.  

 

2. Монтаж трубопроводів. 

Монтаж трубопроводів виконується згідно ДБН В.2.4-1-99 

Контроль якості збірки та зварювання труб з відповідним оформленням актів на 

приховані роботи  включає: 

- перевірку якості використовуваних матеріалів; 

- зовнішній огляд зварних з’єднань; 

- перевірка зварних стиків фізичними методами контролю без руйнування. 

З’єднання поліетиленових (ПЕ) труб  виконується зварюванням встик.  

Монтаж поліетиленових трубопроводів проводиться за трасовим принципом 

організації зварювально-монтажних робіт. Труби розкладаються вздовж траншеї та 

зварюються у стик в одну лінію методом нарощування за допомогою зварювального 

устаткування. Кількість труб визначається змінним виробітком. 

Послідовність технологічних операцій при зварюванні: 

– встановлення та центрування кінців труб в зажимному центрувальному 

пристрої; 
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– торцювання труб та знежирювання ; 

– нагрівання та оплавлення зварювальних поверхонь; 

– усунення нагрівача; 

– спряжіння під тиском розігрітих поверхонь; 

– охолодження зварювального шва під осьовим навантаженням. 

Такі з’єднання повинні залишатися нерухомими до повного охолодження. Не 

допускається різке охолодження водою або снігом. Укладання зварених труб у 

траншею допускається не раніше чим через 24 години після зварювання останнього 

стику трубопроводу. 

Трубопровід укладають на сплановане дно траншеї, плавно опускаючи, не 

допускаючи його перегинання. 

Для зменшення напруги в трубопроводах, яка викликана температурними 

змінами, слід передбачити: 

– укладання трубопроводів «змійкою»; 

– заповнення трубопроводів холодною водою перед засипкою; 

– засипку трубопроводів в найхолодніший час доби. 

Глибина залягання трубопроводів, враховуючи умови промерзання, впливу 

тиску наземного транспорту, сільськогосподарських машин та механізмів - більше 0,8 

см до верху труби. Укладку трубопроводу виконувати в траншею на основу ґрунту 

непорушеної структури з попереднім плануванням поверхні основи. 

 

3. Зворотна засипка траншеї виконується в три етапи: 

1. Вручну м’яким ґрунтом без включень виконується засипка з трамбуванням 

пазух до висоти 0,5 діаметра труби зі зволоженням ґрунту. 

2. За допомогою екскаватора м’яким ґрунтом без включення до висоти засипки 

0,2 м над верхом труби з ущільненням вручну та зволоженням. 

3. Після проведення випробувань трубопроводу зі збереженням труб та      

з’єднань за допомогою бульдозера з ущільненням та зволоженням ґрунту. 

Родючий ґрунт, який залишився після улаштування нерухомих опорів 

розподіляється по трасі трубопроводу шаром товщиною 5 см. 

Зайвий мінеральний ґрунт, що залишається після укладки трубопроводу, (по 

об’єму труби та колодязів) вивозиться з земельної ділянки самоскидом САЗ 3507. 

Повернення рослинного шару ґрунту виконувати екскаватором JCB 4СХ з 

наступним плануванням будівельної полоси повернення. 

При прокладанні трубопроводів слід передбачити захист траншей від попадання 

в них зливових та талих вод. 

 

4. Випробування трубопроводів. 

Випробування напірних трубопроводів виконують гідравлічним або 

пневматичним способом. Пневматичний спосіб використовують у тих випадках, коли 

температура навколишнього середовища менша 0оС або на ділянці відсутнє джерело 

води для гідравлічних випробувань. 

У робочому проекті випробування напірних трубопроводів передбачено 

гідравлічним способом, згідно ДБН В.2.4-1-99. Випробування здійснює будівельно-

монтажна організація‚ за двома етапами: 

1) попереднє випробування на міцність після засипання пазух з підбивкою 

ґрунту та присипанням труб на половину діаметру. Стикові з’єднання для проведення 

огляду залишаються відкритими. Попереднє випробування трубопроводів 

допускається виконувати без участі представників замовника і експлуатаційної 
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організації із складанням акту‚ що затверджується головним інженером будівельної 

організації; 

2) приймальне (остаточне) випробування на герметичність, слід виконувати 

після повного засипання трубопроводу за участю представників замовника і 

експлуатаційної організації зі складанням актів про результати випробування за 

формами 3‚ 4‚ 5 додатку К ДБН В.2.4-1-99. 

Обидва етапи випробувань виконують після зварювання труб, монтажу 

живників, укладання трубопроводу в траншею, часткової зворотної засипки, але до 

установки арматури. На трубопроводах встановлюють тимчасові заглушки. 

Величина випробувального тиску під час гідравлічних випробувань на  

трубопроводі повинна прийматись рівною робочому тиску для даного типу труби‚ 

помноженому на коефіцієнти: при випробуванні на міцність — 1‚5‚ на герметичність 

— 1‚3. 

Мережа доріг 

Проектом передбачено використання існуючих експлуатаційних польових 

ґрунтових доріг відповідно плану організації території. 

Тривалість здійснення будівельних робіт складає 3,2 календарних місяця (65 

днів). Середньодобова потреба в чисельності робітників складе 4 особи. 

Потреба у основних будівельних машинах і матеріалах 

Екскаватор JCB-4 СХ                                                                   - 1 од. 

Електростанцiя пересувна, потужнiстю 4кВт                            - 1 од. 

Електростанцiя пересувна, потужнiстю 12кВт                          - 1 од. 

Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з 

номiнальним зварювальним струмом 250-400 А                       - 1 од. 

Телескопічний навантажувач Manitou MLT 1035 TLSU           - 1од. 

Агрегат  наповнювально-обпресовувальний, продуктивнiстю 

до 70 м3/год                                                                                     - 1 од. 

Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб 

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт                                   - 1 од. 

Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб 

діаметром до 500 мм, потужність 9 кВт                                    - 1 од. 

Потреба у матеріалах 

Дизельне пальне    Evro-4                                                              - 550,0 кг 

Електроди, дiаметр 4 мм, BOHLER    EV-47                               - 5 кг  

Електроди, дiаметр 3 мм, BOHLER FOX CEL                            - 5 кг  

Мастика Технониколь 24                                                              - 2 кг  

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина  

25-150 мм, товщина 25-40 мм, III сорт                    .                  - 0,25 м3 

Монтаж трубопроводу виконується  методом «з коліс». Подача труб 

відбувається автотранспортним засобом.  

 

Провадження планованої діяльності 

Підприємством СФГ «ПЕРЛИНА» планується нове будівництво меліоративної 

системи за межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського 

району Дніпропетровської області. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. Точкою 

водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода 

подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися 
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згідно Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., 

виданого Державним агентством водних ресурсів України та договору № 70 від 

28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням 

гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив сільськогосподарських земель 

(додаток 1). Встановлені ліміти водопостачання на зрошення згідно Дозволу – 25200,00 

м3/добу, 1512,00 тис. м3/рік.   

Джерело електроенергії РП-0,4 кВ – існуюча розподільча шафа у будівлі 

насосної станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи. Електропостачання 

буде здійснюватись згідно договору № 70 від 28.04.2021, про надання послуг, 

пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних споруд 

Павлоградського МУВГ на полив сільськогосподарських земель (додаток 1). 

На зрошуваній ділянці застосовується модульний принцип водорозподілу з 

індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє організувати на ділянці 

багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для проведення поливів за 

потребою. Принцип роботи ДУ «Otech» заснований на поєднанні гідравлічної і 

електричної складової, що дозволяє зрошувальним установкам працювати в різних 

умовах. Так, електрична частина відповідає за рух зрошувальної машини, а гідравлічна 

частина за необхідну кількість і рівномірність води, що виливається. 

Зрошувальні машини отримують воду від гідрантів. Полив відбувається через 

спеціально розроблені розпилювачі, які гарантують рівномірність розподілу 

розбризкування по всій площі зрошування і високу вітростійкість поливу. 

Робота системи зрошення передбачає повну автоматизацію процесу поливу. З 

панелі керування зрошувальної машини оператор може легко задати необхідну норму 

зрошення з урахуванням мінливих умов. 

Зведена характеристика, дощувальних машин наведена у таблиці: 

 

Таблиця 1.3.1 

Найменування 

Загальна 

площа 

ділянки, га 

Площа 

ділянки 

зрошування, 

га 

Довжина 

ПЕ 

трубопро-

водів, м 

Витрата води 

Витрата води за 

зрошувальний 

сезон, тис. м3 

Радіус 

поливу, м 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 1 

378,5967 305,1 4325 

252 м3/год 

69,7 л/с 

1512 

460,0 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 2 

90 м3/год 

30,0 л/с 
338,0 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 3 

210 м3/год 

58,3 л/с 
398,0 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 4 

157 м3/год 

43,6 л/с 
361,8 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 5 

143 м3/год 

39,7 л/с 
343,9 

Дощувальна машина 

«Otech» кругової дії № 6 

189 м3/год 

52,5 л/с 
397,5 

 

Загальна протяжність зрошувальної мережі складає 4325 м, питома протяжність 

– 14,18 м/га. 

Рівень пропускної здатності проектованої зрошувальної мережі (гідромодуля) 

складає 0,94 л/с/га. 

Водозабір здійснюється від існуючої насосної станції НСП №7 Олександрівської 

зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ.  
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Під час експлуатації дощувальних установок не допускається пролив пального 

або мастила. У разі виявлення потенційної загрози розгерметизації болтових з’єднань – 

необхідно викликати спеціалізовану сервісну службу. 

           Спорожнення мережі в зимовий та ремонтний періоди, виконується відкачкою 

води через гідранти водовиділу. 

Облік використаної води та електроенергії буде здійснюватись згідно умов 

договору № 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із 

використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1). 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності 
 

Експлуатація меліоративної системи підрозділяється на наступні етапи: 

- підготовка до поливів; 

- утримання у поливний період; 

- консервація на зиму. 

 

Підготовка до поливів.  

Перед включенням системи в роботу необхідно переконатись в наявності та 

працездатності технічних засобів за зовнішніми ознаками, а також мати інформацію 

про потребу подачі води до дощувальної  установки. 

Перед початком поливного періоду необхідно здійснити промивку польового 

трубопроводу від наносів, та інше. Після промивки трубопроводів виконується  

опробування і промивка дощувальних машин. 

Для цього спочатку відкривають кінцеву заглушку на польовому трубопроводі 

до появи чистої води. Після того, як польовий трубопровід промитий, його закривають. 

Це дозволяє вивести бруд та сміття, що накопичились. 

Для спорожнення системи трубопроводу від залишків повітря в підвищеному 

місці передбачено встановлення вантузу. 

 

Поливний період. Основною задачею при проведенні поливів є забезпечення 

спільної взаємозв’язаною роботи поливної техніки та зрошувальної мережі. 

Вода для зрошення подається насосною станцією НСП №7 Олександрівської 

зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. Водопостачання зрошувальної мережі 

буде здійснюватися згідно Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 

05.01.2021 р., виданого Державним агентством водних ресурсів України та договору  

№ 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із 

використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1). Встановлені ліміти водопостачання на 

зрошення згідно Дозволу – 25200,00 м3/добу, 1512,00 тис. м3/рік.  

В процесі проведення поливів графік потреби  води  необхідно  корегувати, а 

саме: після дощів вище 10мм поливні норми зменшуються на величину m = 10hk, де: 

 h – кількість випавших опадів, мм; k – коефіцієнт використання опадів, k = 0,8. 

Після опадів більше 20 мм наступний полив відміняється. 

Система поверхневого зрошення – це технічно досконала інженерна система, яка 

потребує на всіх стадіях впровадження висококваліфікованої підготовки 

обслуговуючого персоналу, високої культури виробництва будівельно-монтажних 

робіт, обслуговування і експлуатації вузлів та елементів з метою забезпечення 

оптимальних параметрів процесу поливу.  

Довгострокова та безперебійна робота систем зрошення можлива тільки при 

дотриманні правил експлуатації і її періодичного техобслуговування. Трубопровідна 

мережа є основним елементом системи і вона повинна функціонувати надійно. 

Системою зрошення забезпечується безперервна або багаторазова подача води 

до поливного модуля. Робота здійснюється в 2-х режимах: 

1. Технологічний процес поливу; 

2. Промивання мережі  та ДМ на початку поливного сезону. 

Управління розподілом води на системі здійснюється в ручному або 

автоматизованому режимі. 
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Всі ремонтні роботи на системі повинні проводитись після припинення подачі 

води. 

 

Консервація на зиму. В кінці поливного сезону внутрішньогосподарська 

зрошувальна мережа  повинна підготовлюватись до зимової консервації. 

Основною задачею консервації зрошувальної мережі на зимовий період є 

збереження елементів закритої мережі в робочому стані до наступного поливного 

сезону. 

На зимовий період вся запірна арматура повинна бути відкрита, а трубопроводи 

спорожнені шляхом відкачування води з кожного гідранту спорожнення та колодязя 

спорожнення на існуючій мережі трубопроводів. 

 

Основні техніко-економічні показники закритої зрошувальної мережі: 

1. Загальна площа масиву – 378,5967 га; 

2. Площа ділянки зрошування – 305,1 га;  

3. Джерело зрошування – канал Дніпро-Донбас; 

4. Спосіб подавання води – механічний, існуюча насосна станція НСП №7 

Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ; 

5. Загальні витрати води на зрошувальну ділянку – 1050 м3/год, 25200 м3/добу; 

6. Сумарна витрата води на проектовану ділянку за зрошувальний сезон –  

1512 тис. м3; 

7. Спосіб поливу – дощування; 

8. Дощувальна техніка – ДУ «Otech», кругової дії, в кількості 6 одиниць; 

9. Рівень пропускної здатності зрошувальної мережі (гідромодуля) – 0,94 л/с/га; 

10. Загальна протяжність зрошувальної мережі складає 4325 м; 

11. Питомі витрати трубопроводу на га зрошувальної площі – 14,18  м/га; 

12. ККД внутрішньогосподарської мережі – 100 %; 

13. Матеріал труб – поліетилен марки ПЕ 100. 

 

Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 

використовувати 

 

а) Водні ресурси 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас.  

Точкою водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 

8730 м вода подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської 

зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. Полив буде здійснюватися згідно 

Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., виданого 

Державним агентством водних ресурсів України та договору № 70 від 28.04.2021, про 

надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних 

споруд Павлоградського МУВГ на полив сільськогосподарських земель (додаток 1). 

Сумарна витрата води на зрошення – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3 за 

зрошувальний сезон. Схема Олександрівскої зрошувальної мережі наведена у  

Додатку 5. 

Згідно «Висновку про гідрогеолого-меліоративний стан земель С(Ф)Г 

«Перлина» на яких планується зрошення», наданого Регіональним офісом водних 

ресурсів у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України у 

2021 р., зрошувальна вода з каналу Дніпро-Донбас за агрономічними критеріями 

оцінки якості, згідно з ДСТУ 2730-2015 «Якість поливної води для зрошення. 
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Агрономічні критерії», оцінюється як обмежено-придатна для зрошення. Згідно із ВНД 

33-5.5-02-97 «Якість поливної води для зрошення. Екологічні критерії», зрошувальна 

вода відноситься до категорії незабрудненої. 

 

б) Земельні ресурси, ґрунти 

Будівництво меліоративної системи на земельній ділянці площею 305,1 га, яка 

знаходиться у масиві  378,5967 га, за межами населеного пункту в адміністративних 

межах Павлоградського району Дніпропетровської області. На  земельні ділянки 

загальною площею 320,771 га, СФГ «ПЕРЛИНА» оформлено договори оренди з 

власниками земельних ділянок. Реєстр земельних ділянок, наданих в оренду  

СФГ «ПЕРЛИНА», наведений у додатку 2.  

За ґрунтово-меліоративними показниками, згідно ВНД 33-5.5-04-98 «Облік та 

оцінка меліоративного стану зрошуваних і осушуваних сільськогосподарських угідь та 

технічного стану гідромеліоративних систем», гідрогеолого-меліоративний стан 

земельної ділянки характеризується як сприятливий  до зрошення за наступними 

показниками: 

- рівень ґрунтових вод залягає понад 5 м; 

- процесів засолення та осолонцювання ґрунтів не виявлено; 

- іригаційна вода обмежено-придатна до зрошення за небезпекою 

підлуження та токсичного впливу на рослини. 

в) Біорізноманіття 

Проектними рішеннями не передбачається використання біорізноманіття. 

 

г) Сировинні ресурси 

Проектними рішеннями не передбачається використання сировинних ресурсів. 

 

е) Трудові ресурси 

Потреба проектованого об’єкту в трудових ресурсах – 4 особи. 
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

1.5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт 

 

1.5.1.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 
 

Інформація про орієнтовні обсяги утворення відходів від проведення 

зварювальних робіт та монтажу поліетиленових труб представлена в табл. 1.5.1. 

Таблиця 1.5.1 - Види і обсяг відходів, що утворюються при проведенні 

зварювальних робіт та монтажу поліетиленових труб 

* Норми утворення відходів будівельних матеріалів прийняті згідно ДБН Д.1.1-

4-2000 «Вказівки щодо використання ресурсних елементних кошторисних норм на 

ремонтно-будівельні роботи». 

 

Зварювальні електроди  

Розрахунок кількості відходів від зварювальних електродів розраховується за 

формулою, тонн 

0,01×0,15=0,0015 т 

Труби поліетиленові  

Розрахунок кількості відходів від труб поліетиленових розраховується за 

формулою, метрів 

 

4325×0,022=95,150 м 

 

Матеріали обтиральні забруднені 

Розрахунок кількості матеріалів обтиральних забруднених (масне ганчір’я) 

розраховується за формулою, тонн, 

𝑄0
др

=
1

1000
× 𝑈др × К, 

 

де Uдр – кількість використаного обтирального матеріалу (витрата ганчірки), кг, 

що йде на обслуговування однієї одиниці техніки, орієнтовно приймається 5 кг 

 

Uдр = N × 5, 

 

Uдр = 6 × 5=30 кг 

 

𝑄0
др

=
1

1000
× 30 × 1,2 = 0,036 т 

№ 

з/п 
Найменування матеріалів Од. вим. 

Кількість 

використаних 

матеріалів 

Норма 

утворення 

відходу, % 

1 Зварювальні електроди т 0,010 15 

2 Труби поліетиленові м 4325 2,2 
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N - загальна кількість автомобільної техніки, шт. (6); 

К - коефіцієнт (норматив) промасленої ганчірки приймається К = 1,2 (біля 20 % 

мастил). 

 Об’єм абсорбентів зіпсованих, відпрацьованих чи забруднених та ґрунтів, 

забруднених нафтопродуктами, хімічними та біоречовинами тощо та використані 

дошки обрiзнi з хвойних порід, що підлягають збиранню, обробленню та 

видаленню  визначаються за фактом утворення. 

 

При роботі будівельних бригад утворюються комунально-побутові відходи. 

Розрахунок виконаний згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів». 

Відповідно до норм накопичення твердих побутових відходів, середньодобова 

норма накопичення твердих побутових відходів на 1 людину, що працює на 

підприємстві, становить 0,3 кг/добу. 

Кількість робітників, зайнятих при проведенні БМР становить 4 особи. 

Тривалість виконання робіт – 65 днів. 

Таким чином, при проведенні будівельно-монтажних робіт очікується утворення 

(0,3 × 4 × 65) /1000 = 0,078 т твердих побутових відходів. 

 

Дані про види, кількість, клас небезпеки очікуваних відходів та способи 

поводження з ними під час виробництва будівельних робіт наведені в таблиці 1.5.2. 

 

Таблиця 1.5.2 – Дані про будівельні відходи 

Код і назва відходів 

 за ДК 005-96 

Інша назва 

відходів 

Клас 

небезпеки 

відходів 

Кількість Спосіб поводження 

1 2 3 4 5 

7730.3.1.06 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

Ганчір`я промаслене 3 0,036 т 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на 

утилізацію згідно договору 

2820.2.1.20 

Відходи, одержані у 

процесах зварювання  

Огарки електродів 4 0,0015 т 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на вторинну 

переробку згідно договору 

2523.3.1.01 

Матеріали будівельні з 

пластмас (пластику), 

некондиційні  

Обрізки труб 

поліетиленових 
4 95,150 м 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на вторинну 

переробку згідно договору 

7730.3.1.04  

Абсорбенти зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

Пісок, забруднений 

нафтопродуктами 
3 

за фактом 

утворення 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на 

утилізацію згідно договору 

4590.3.1.06 

Ґрунти, забруднені 

нафтопродуктами, 

хімічними та 

біоречовинами, що 

підлягають збиранню, 

обробленню та 

видаленню  

Ґрунт, забруднений 

нафтопродуктами 
3 

за фактом 

утворення 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на 

утилізацію згідно договору 
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Код і назва відходів 

 за ДК 005-96 

Інша назва 

відходів 

Клас 

небезпеки 

відходів 

Кількість Спосіб поводження 

1 2 3 4 5 

7720.3.1.01 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  

Тверді побутові 

відходи 
4 0,078 т 

Передача спеціалізованим 

підприємствам на 

захоронення згідно договору 

 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні  

підготовчих та  будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. 

Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу 

спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства. 
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1.5.1.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 
 

При здійсненні будівельно-монтажних робіт використовується привозна вода.  

Норма водоспоживання на 1 працюючого згідно ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній 

водопровід та каналізування" складає 15 л/добу. Кількість працюючих – 4 особи. 

Тривалість виконання робіт – 65 діб. Таким чином, витрата води на господарсько-

побутові потреби складе: 15 × 4 × 65 / 1000 = 3,9 м3 за період будівництва. 

Майданчики розміщення побутових приміщень обладнуються біотуалетами з 

подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами на міські очисні споруди. 

Утворення виробничих стоків не передбачається. 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у 

водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення при виконанні підготовчих та  

будівельно-монтажних робіт не матимуть негативного впливу на водні ресурси. 
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1.5.1.3. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення повітря 
 

В період будівництва викиди забруднюючих речовин в атмосферу 

здійснюватимуться від місць проведення земляних, зварювальних робіт та при роботі 

спецтехніки. 

Зварювальні роботи сталевих конструкцій проводяться електродами BOHLER 

EV-47, BOHLER FOX CEL (аналоги електродів УОНИ 13/55). Забруднюючі речовини, 

що викидаються в атмосферу при електрозварюванні: заліза оксид, марганець та його 

сполуки, кремнію діоксид, фториди добре розчинні неорганічні, фториди погано 

розчинні неорганічні, водень фтористий, азоту діоксид, оксид вуглецю. 

При зварюванні поліетиленових трубопроводів в атмосферне повітря 

виділяються вініл хлористий та оксид вуглецю. 

При роботі двигунів спецтехніки та пересувної електростанції виділяються такі 

забруднюючі речовини: оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19, діоксид азоту, 

сажа, ангідрид сірчистий. 

При здійсненні земляних робіт в атмосферне повітря потрапляє пил 

неорганічний, що містить діоксид кремнію, в %, 70-20. 

Викиди забруднюючих речовин при здійсненні будівельно-монтажних робіт 

носять тимчасовий характер. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при виконання будівельних робіт 

наведені нижче. 

 

1) Викиди від спецтехніки та пересувних електростанцій 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту виконаний 

згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами», ВАТ «УкрНТЕК», м. Донецьк,  1999 р. 

Обсяг викидів забруднюючої речовини (т) при русі автотранспорту визначається 

за формулою: 

                                                 m 

Вj = ∑ gjci · Gi
 · Kт / 1000, т 

                                                                            i=1 

де    gjci – питомий викид j-тої забруднюючих речовин з одиниці витраченого i-го виду 

палива, кг/т; 

Gi
τ – витрата i-го виду палива, т; 

Kт – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди. 

Витрата дизельного палива за період виконання будівельно-монтажних робіт 

складе 0,550 т. Середня годинна витрата палива 2,5 кг/год. 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від спецтехніки та 

пересувних електростанцій наведено в таблиці 1.5.3. 

Таблиця 1.5.3 

Найменування 

речовини 

Питомі 

викиди gjci, 

кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного стану 

Kт 

Витрата 

палива, т 

Сумарна потужність 

викиду 

г/с т/рік 

Діоксид азоту 32,8 0,95 

0,550 

0,021639 0,017138 

Сажа 3,85 1,8 0,004812 0,0038115 

Сірки діоксид 5,0 1 0,003472 0,00275 
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Оксид вуглецю 32,0 1,5 0,033333 0,0264 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 
5,65 1,4 0,0054930 0,0043505 

 

2) Викиди забруднюючих речовин при зварюванні металевих конструкцій 

Кількість забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт, розрахована за методикою «Показники емісії (питомі викиди) 

забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, 

електро, газорізання та напилювання металів», Інститут гігієни та медичної екології ім. 

О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р., виходячи з витрати електродів і питомих викидів 

забруднюючих речовин. 

При проведенні зварювальних робіт будуть використовуватися електроди 

BOHLER EV-47, BOHLER FOX CEL (аналоги електродів УОНИ 13/55). Витрата 

електродів за період будівництва – 0,010 т. Максимальна годинна витрата електродів – 

2,5 кг/год.  

Валові викиди забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт, розраховані за формулою: 

Мi
c = gi

c × В × 10-6, т, 

де      gi
c - питомий показник забруднюючої речовини, г/кг зварювальних матеріалів, що 

витрачаються; 

В - маса електродів, що витрачаються на будівництво, кг. 

Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу 

при виконанні зварювальних робіт із застосуванням електродів, наведені в таблиці. 

 

Таблиця 1.5.4 – Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що 

виділяються в атмосферу при виконанні зварювальних робіт 

Найменування забруднюючої речовини 

Питоме виділення забруднюючих 

речовин, г/кг зварювальних 

матеріалів, що витрачаються 

Заліза оксид ( у перерахунку на залізо) 14,9 

Марганець і його сполуки ( у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
1,09 

Кремнію діоксид 1,0 

Фториди добре розчинні неорганічні 4,8 

Фториди погано розчинні неорганічні 2,7 

Водень фтористий 1,26 

Азоту діоксид 2,7 

Оксид вуглецю 13,3 

Результати розрахунків зведені у таблиці: 

 

Таблиця 1.5.5 

Найменування забруднюючої речовини 
Потужність викидів 

г/с т 

Заліза оксид ( у перерахунку на залізо) 0,01035 0,00015 

Марганець і його сполуки ( у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
0,00076 0,00002 

Кремнію діоксид 0,00069 0,00001 

Фториди добре розчинні неорганічні 0,00333 0,00005 

Фториди погано розчинні неорганічні 0,00188 0,00003 

Водень фтористий 0,00088 0,00001 
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Азоту діоксид 0,00188 0,00003 

Оксид вуглецю 0,00924 0,00013 

 

3) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при зварюванні поліетиленових 

труб 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні поліетиленових 

труб виконаний за питомими показниками (г на одне зварювальне з’єднання). 

Кількість зварювальних з’єднань – 372 од. Час здійснення зварювальних робіт – 

22 год.  

Валові викиди забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт, розраховані за формулою: 

Мi
c = gi

c × С × 10-6, т, 

де   gi
c - питомий показник забруднюючої речовини, г на одиницю зварювального 

з’єднання; 

С – кількість зварювальних з’єднань, од. 

Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу 

при виконанні зварювальних робіт поліетиленових труб, наведені в таблиці. 

 

Таблиця 1.5.6 – Питомі величини викидів забруднюючих речовин, що виділяються в 

атмосферу при виконанні зварювальних робіт поліетиленових труб 
Найменування 

забруднюючої 

речовини 

Питоме виділення забруднюючих 

речовин, г на одне зварювальне 

з’єднання 

Вініл хлористий 0,0039 

Оксид вуглецю 0,009 

 

Результати розрахунків зведені у таблиці: 

 

Таблиця 1.5.7 
Найменування забруднюючої 

речовини 

Потужність викидів 

г/с т 

Вініл хлористий 0,00002 0,000001 

Оксид вуглецю 0,00004 0,000003 

 

 

 

 

4) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні земляних робіт 

 

При проведенні земляних робіт виділяється пил. Обсяг пиловидалення 

визначаємо згідно «Тимчасового методичного посібника з розрахунку викидів від 

неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ, 

1985 р., по формулі: 

𝑄2 =
𝑃1 × 𝑃2 × 𝑃3 × 𝑃4 × 𝑃5 × 𝐺 × 106 × 𝐵1 × 𝑃6

3600
 

 

Р1 – частка пилової фракції в породі; визначається шляхом промивання і 

просівання середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм, Р1 = 0,04; 
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Р2 – частка переходить в аерозоль летючої пилу з розміром частинок 0-50 мкм по 

відношенню до всієї пилу в матеріалі, Р2 = 0,01; 

Р3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи бульдозерів, 

екскаваторів, (Р3 = 1,2); 

Р4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, (Р4 = 0,01); 

G – кількість ґрунту, що переробляється т/год, G =15 т/год (6258 т/період 

будівництва); 

Р5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, (Р5 = 0,6) 

Р6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, Р6  = 1,0; 

В1– коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, В1 = 0,5. 

 

𝑄2 =
0,04 ∙ 0,01 ∙ 1,2 ∙ 0,01 ∙ 0,6 ∙ 15 ∙ 106 ∙ 0,5 ∙ 1,0

3600
= 0,006

г

с
(0,090 т) 

Зведена таблиця викидів на період проведення будівельно-монтажних робіт 

наведена нижче. 

 

Таблиця 1.5.8 – Зведена таблиця викидів на період проведення будівельно-

монтажних робіт 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Код 

речовини 

Клас 

небезпеки 

ГДКм.р., 

ГДКс.д.*,  

ОБРВ**, 

мг/м3 

Потужність викиду 

г/с т 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 123 3 0,04* 0,01035 0,00015 

Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид марганцю) 
143 2 0,01 

0,00076 0,00002 

Азоту діоксид 301 3 0,2 0,02352 0,017168 

Кремнію діоксид 323 - 0,02** 0,00069 0,00001 

Сажа 328 3 0,15 0,004812 0,0038115 

Ангідрид сірчистий 330 3 0,5 0,003472 0,00275 

Вуглецю оксид 337 4 5,0 0,042613 0,026533 

Водень фтористий 342 2 0,02 0,00088 0,00001 

Фториди добре розчинні неорганічні 343 2 0,03 0,00333 0,00005 

Фториди погано розчинні неорганічні 344 2 0,2 0,00188 0,00003 

Вініл хлористий 827 - 0,005 0,00002 0,000001 

Вуглеводні насичені С12-С19 2754 - 1,0 0,0054930 0,0043505 

Пил неорганічний з вмістом SiO2 70-

20 % 
2908 3 0,3 0,006 0,090 

Всього: 0,1038096 0,144884 

Таким чином, величина валового викиду забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря на період проведення будівельно-монтажних робіт при роботі 

спецтехніки та при земляних і зварювальних роботах складе 0,144884 т. 

Будівельно-монтажні роботи будуть вестись поточним методом, що передбачає 

одночасну роботу не більш 3-х одиниць будівельної техніки.  

Будівельні машини, що використовуються при здійсненні будівельно-монтажних 

робіт, повинні проходити регулярний контроль токсичності димності у відпрацьованих 

газах та визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів 

згідно з ДСТУ 4277-04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та 

вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому 

паливі» та ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих 

газах автомобілів з дизелями або газодизелями». 
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1.5.1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та 

надр 
 

Будівництво закритої меліоративної системи  площею 305,1 га, яка знаходиться 

у масиві земель 378,5967 га, за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Павлоградського району Дніпропетровської області.  

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних 

робіт є порушення рослинного шару ґрунту, випадкові проливи палива. 

Зняття родючого шару ґрунту здійснюється екскаватором JCB 4СХ за схемою: 

шар родючого ґрунту товщиною 60 см складається у відвал вздовж траншеї на відстань 

до 3 м; шар мінерального ґрунту до глибини 1,4 м знімається і складується на полотно 

геотекстилю на відстані до 3 м вздовж другого краю траншеї. 

Усі операції виконуються послідовно, за один прохід екскаватора, з поверненням 

на своє місце, після прокладки трубопроводу. 

Площа знятого рослинного шару ґрунту при прокладанні трубопроводу 

зрошувальної мережі складає – 5 215 м². 

На ділянках встановлення нерухомих опорів дощувальних машин, шар родючого 

шару ґрунту, товщиною 0,5 м та розмірами 2х2 м знімається екскаватором та 

складається у відвал на відстані до 3 м вздовж траншеї.  Усі операції виконуються 

послідовно, за один прохід екскаватора, з поверненням на своє місце, після прокладки 

трубопроводу.  

При умові збереження рослинного шару ґрунту у тимчасовому відвалі більше 7-

ми днів, відвал закривається поліетиленовою плівкою товщиною 0,5 мм. При зніманні, 

складанні і зберіганні родючого шару ґрунту не допускається змішування родючого 

шару з мінеральними ґрунтами, розлив забруднюючих речовин та видування. 

Родючий ґрунт, який залишився після улаштування нерухомих опорів 

розподіляється по трасі трубопроводу шаром товщиною 5 см. 

Зайвий мінеральний ґрунт, що залишається після укладки трубопроводу, (по 

об’єму труби та колодязів) вивозиться з земельної ділянки самоскидом САЗ 3507. 

Повернення рослинного шару ґрунту виконувати екскаватором JCB 4СХ з 

наступним плануванням будівельної полоси повернення. 

При прокладанні трубопроводів слід передбачити захист траншей від попадання 

в них зливових та талих вод. 

 

Для запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачений ряд 

заходів: 

- у разі розливу невеликої кількості нафтопродуктів необхідно зібрати їх в 

окрему тару, а місце розливу засипати піском з наступним його видаленням; 

- транспортування та збереження сипучих та дрібноштучних матеріалів 

передбачається у контейнерах; 

- відходи, що утворюються від виконання будівельних робіт, повинні 

зберігатися у спеціально відведених місцях та вивозитися в закритих контейнерах або 

спеціальним транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його 

транспортування. 

 

Після закінчення виконання будівельних робіт передбачається рекультивація 

земельних ділянок траси трубопроводів з відновленням ґрунтового покриву. 

Всі земляні роботи будуть проводитися згідно розробленого та затвердженого 
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Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА проекту 

рекультивації та після отримання дозволу на зняття та перенесення родючого шару 

ґрунту. 

При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення неорганізованих 

забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт, не передбачається. Газові викиди не 

вплинуть на геохімічний склад ґрунту. 

Негативний вплив на надра не передбачається. 

 

1.5.1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення 

 
Шумове забруднення 

 

Акустичний розрахунок виконується з метою визначення рівнів шуму на межі 

найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної зони.  

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у дБ в 

октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що 

безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийняті згідно «Державних 

санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 

22.02.2019 р. № 463. 

Таблиця 1.5.9 

Призначення приміщень  

або територій 
Час доби 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах 

із середньогеометричними частотами, гЦ 
Рівень 

звуку, 

LА, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Території, що безпосередньо 

прилягають до житлових будинків, 

будівель поліклініки, амбулаторій, 

диспансерів, будинків відпочинку, 

пансіонатів, будинків-інтернатів для 

людей похилого віку та інвалідів, 

дитячих дошкільних закладів, шкіл 

та інших навчальних закладів, 

бібліотек, храмів, музеїв 

с 8 до 

 22 ч. 
67 60 54 49 46 44 43 42 55 

с 22 до  

8 ч. 
60 52 45 40 36 34 33 32 45 

 

Основними джерелами фізичного впливу на атмосферне повітря є робота 

двигунів машин та механізмів, що здійснюють будівельно-монтажні роботи та 

зварювальний апарат.  

Перелік будівельної техніки, зайнятої при будівництві, та її шумові 

характеристики наведені в таблиці: 

Таблиця 1.5.10 
№ з/п Найменування будівельної техніки Рівень шуму, дБА 

1 Екскаватор JCB-4 СХ 85 

2 Електростанція пересувна, потужністю 4кВт 82 

3 Електростанція пересувна, потужністю 12 кВт 84 

4 Агрегат зварювальний пересувний 90 

5 Телескопічний навантажувач Manitou MLT 1035 TLSU 77 

6 Агрегат  наповнювально-обпресовувальний 88 

 

Будівельна техніка підлягає обов’язковому технічному контролю, в т.ч. і 

шумовому, з періодичністю, встановленою законодавством. 
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Будівельні роботи будуть вестись за межами населених пунктів. 

Незважаючи на те, що при відкритих роботах шум розповсюджується у 

повітряному середовищі на більш значні відстані, шум має локальне значення. 

Оскільки нормативна санітарно-захисна зона для проектованої системи 

зрошування не встановлена, а найближча житлова забудова (с. Сокільське) 

розташована на відстані 1250 м від ділянки будівництва, шумовий вплив на житлову 

забудову не очікується. 

Слід відмітити, що вплив шумового забруднення буде носити короткочасний 

вплив – у період здійснення будівельно-монтажних робіт. 

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н 

Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищних територій» за формулою: 

LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб 

де     LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 

ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від 

відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок 

затухання звуку в повітрі; 

ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття 

території; 

ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху 

поширення шуму; 

ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень; 

ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження 

кута видимості джерела шуму з розрахункової точки; 

ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій 

точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель. 

 

Результати розрахунку рівнів шуму при проведенні будівельно-монтажних 

робіт в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови представлені в 

таблиці 1.5.11. 



 

Таблиця 1.5.11 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці на межі житлової забудови 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Сумарний 

рівень шуму, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

Екскаватор JCB-4 СХ 85 

93,7 1250 46,5 6,3 1,5 - 8 - - 31,4 

Електростанція пересувна, 

потужністю 4кВт 
82 

Електростанція пересувна, 

потужністю 12 кВт 
84 

Агрегат зварювальний пересувний 90 

Телескопічний навантажувач Manitou 

MLT 1035 TLSU 
77 

Агрегат  наповнювально-

обпресовувальний 
88 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 31,4 

 

Таким чином, розрахункові рівні шуму, що створюються роботою будівельної техніки та механізмів, в розрахунковій 

точці на межі найближчої житлової забудови складають 31,4 дБА, що не перевищує нормативного показника – 55 дБА для 

денного часу доби згідно «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. 

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму для планованої діяльності не потрібно. 



 

Вібраційне забруднення 

 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. 

Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається використання 

захисних кожухів. 

Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних 

роботах, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами  

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації». 

 

Таблиця 1.5.12 

Параметр 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67 

Віброприскорення 25 25 25 31 37 43 

Віброзміщення 133 121 109 103 97 91 

 

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як 

«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами. 

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення 

 
Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні 

будівельних робіт відсутні. 

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час проведення будівельно-

монтажних робіт, розроблюються відповідно до ДБН В.1.4-2.01-97, ДБН В.1.4-1.01-97, 

ДСП 6.074.120-01, НРБУ-97. 

Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні будівельних робіт, 

повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються постачальниками 

будматеріалів. 

З врахуванням  вищенаведеного, при здійсненні будівельно-монтажних робіт 

світлове, теплове та радіаційне забруднення навколишнього середовища не 

передбачається. 
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1.5.2. Провадження планованої діяльності 

 

1.5.2.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

 
При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачається утворення 

твердих побутових відходів від життєдіяльності обслуговуючого персоналу. 

 

Розрахунок кількості утворюваних відходів виконаний згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів». 

Відповідно до норм накопичення твердих побутових відходів, середньодобова 

норма накопичення твердих побутових відходів на 1 людину, що працює на 

підприємстві, становить 0,3 кг/добу. 

Кількість працівників становить 5 осіб. Кількість робочих днів на рік – 150. 

Таким чином, за рік очікується утворення (0,3 × 5 х 150) /1000 = 0,225 т твердих 

побутових відходів. 

Побутові відходи збираються в контейнери для сміття й будуть вивозитися по 

мірі накопичення спеціалізованими підприємствами згідно договору для розміщення 

на полігоні ТПВ. 

Дані про види, кількість та напрямки поводження з відходами, що 

утворюватимуться під час провадження планованої діяльності, представлені в таблиці 

1.5.13. 

 

Таблиця 1.5.13 – Дані про види, кількість та напрямки поводження з відходами 
Код відходів за ДК 

005-96, 

назва відходів за 

ДК 005-96 

Інша назва 

відходів 

Клас 

небезпеки 

відходів 

Кількість утворення 

відходів, т/рік 

Напрямок 

поводження з 

відходами 

1 2 3 5 6 

7720.3.1.01 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. 

ч. сміття з урн  

Побутові 

відходи  
4 0,225 

Передача 

спеціалізованим 

організаціям для 

розміщення на 

полігоні ТПВ 
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1.5.2.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

 

Підприємством СФГ «ПЕРЛИНА» планується нове будівництво меліоративної 

системи за межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського 

району Дніпропетровської області. Площа ділянки зрошування – 305,1 га. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. Точкою 

водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода 

подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Водозабір для зрошувальної мережі буде здійснюватися 

згідно Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., 

виданого Державним агентством водних ресурсів України та договору  

№ 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із 

використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1).  

Будівництво Олександрівської зрошувальної системи в Юр`ївському районі 

розпочалась в 1983 р. на площі 12167 га. У 1988 році Павлоградське УЗС прийняло її в 

експлуатацію. Джерело водопостачання – канал Дніпро-Донбас.  

Канал Дніпро-Донбас – канал на території Дніпропетровської, Харківської та 

Донецької областей. Призначений для забезпечення водою промислових центрів 

Донбасу і Харкова та зрошення прилеглих земель. Загальна довжина каналу 263 км. 

Протягом року канал подає 3 млрд м3 води. Він прокладений по малоцінних землях. 

Рівень води в ньому переважно відповідає рівню ґрунтових вод, що забезпечує 

мінімальні витрати на фільтрацію і запобігає підтопленню навколишніх земель. 

Сумарна витрата води на зрошення – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3 за 

зрошувальний сезон. 

Рівень пропускної здатності проектованої зрошувальної мережі (гідромодуль) 

складає 0,94 л/с/га. 

В якості зрошувальної техніки прийняті широкозахватні дощувальні установки 

кругової дії «Otech» в кількості 6 одиниць. 

Загальна протяжність зрошувальної мережі складає 4325 м, питома протяжність 

– 14,18 м/га. 

Схема Олександрівскої зрошувальної мережі наведена у Додатку 5. 

Хімічний аналіз проб води було виконано в лабораторії моніторингу вод та 

ґрунтів Дніпропетровської області (свідоцтво про визнання технічної 

компетентності №LB/25/18 від 16.11.2018 р.). 

Джерелом зрошення є канал Дніпро-Донбас. Проба води відібрана із канала 

Дніпро-Донбас Олександрівської зрошувальної системи. За результатами хімічних 

аналізів зрошувальної води (проба відібрана у вересні 2020 р.), загальна 

мінералізація складає 1100 мг/дм3. За хімічним складом вода хлоридно-

гідрокарбонатно-сульфатна магнієво-кальцієво-натрієва, за реакцією середовища  

(рН 8,53) - лужна. Жорсткість води складає 9,7 мг-екв., що характеризує її як дуже 

жорстку. Вміст хлоридів у воді складає 124,09 мг/дм3, що не перевищує гранично 

допустиму концентрацію (350 мг/дм3). Вміст нітратів і нітритів відсутній. 

Таким чином, згідно з ДСТУ 2730-1994 «Якість поливної води для зрошення» 

та постановою від другого вересня 2020 року №766 м. Київ, за агрономічними 

критеріями оцінки якості зрошувальна вода обмежено-придатна для зрошення за 

небезпекою підлуження, токсичного впливу на рослини та  є незабрудненою. 

Результати лабораторних досліджень якості поливної води наведені у таблицях 

1.5.14-1.5.16.  
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Таблиця 1.5.14 – Хімічний склад води 

рН 

Аніони Катіони 
 Загальна 

 жорст- 

кість 

Мінер

алізаці

я, 

мг/дм3 

СО3
2- НСО3

- SO4
2- Cl- NO3

- Ca2+ Mg2

+ 
Na+ 

NН4
+ 

мг-екв/дм3 

8,53 0,6 3,7 8,65 3,5 0,0 6,11 3,59 6,75 0,0 9,7 1100 

 

Таблиця 1.5.15 – Якість води за агрономічними критеріями 

№ 

п/п 
Найменування показника 

Одиниц

я 

виміру 

Норми за 

ДСТУ  2730-94 

та постанови 

2020 р.  

(клас якості 

 води ІI) 

Фактично 

Іригаційна 

оцінка якості 

води 

1 

Водневий показник(рН) 

Кислий ґрунт 

Нейтральний ґрунт 

Лужний ґрунт 

одиниці 

рН 

 

8,2-9,0 

8,0-8,8 

7,6-8,5 

 

 

8,53 

Вода 

обмежено-

придатна до 

зрошення за 

підлуженням 

та токсичного 

впливу на 

рослини  

2 Загальна лужність (СО3
2- 

+НСО3
-) 

мг-

екв/дм3 
3,5-8,5 4,3 

3 Токсична лужність 

(НСО3
- - Са2+) 

мг-

екв/дм3 
2,0-4,5 1,95 

4 
Вміст лужності від 

нормальних карбонатів 

(СО3
2-) 

мг-

екв/дм3 
0,1-0,6 0,6 

5 
Концентрація токсичних 

іонів в еквівалентах 

хлору 

мг-

екв/дм3 
14-24 8,81 

6 Вміст іонів хлору 
мг-

екв/дм3 
3,0-15,0 3,5 

7 

Відношення суми 

лужних катіонів натрію і 

калію до суми всіх 

катіонів 

% 45-55 23,2 

 

Таблиця 1.5.16 – Оцінка якості води за екологічними критеріями 

№                      

з/п 

Назва показників  

забруднення              

води 

Одиниці             

вимірювання  

ГДК  (ВБН  33-5.5-04-98) Фактич

ні             

показн

ики 

незабру

днені 

умовно  

забруднені 

забруднен

і 

 Хімічне забруднення 

1 Хлоридне :  

 хлориди мг/дм3  350-600 >600 124,09 

2 Нітратне: 
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 нітрити   мг/дм3 <3,0   0,0 

 нітрати  мг/дм3 <50   0,0 

3 Металами : 

 
залізо загальне мг/дм3 <0,3   0,0 

 Категорія незаб

рудне

ні 

 

Для питних потреб робітників використовується привозна вода, яка 

поставляється в щільно зачинених ємностях для харчових продуктів. На території 

господарства передбачається встановлення біотуалету. 

Спорожнення мережі в зимовий та ремонтний періоди, виконується відкачкою 

води через гідранти водовиділу. 

Захист підземних та поверхневих водних об’єктів від забруднення 

Згідно статті 91 Водного кодексу України для потреб експлуатації та захисту від 

забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших 

каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних 

споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з 

особливим режимом користування. 

Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за 

проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з 

обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. 

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного 

господарства, та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть 

використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, 

берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва 

переправ, виробничих приміщень. 

Будівництво меліоративної системи передбачається поза межами водоохоронних 

зон та зон санітарної охорони водних об’єктів. 

Подача води до зрошувальної мережі передбачена від існуючої насосної станції 

НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ, що не 

суперечить вимогам Водного Кодексу України. 

Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. 

При експлуатації закритої зрошувальної мережі фільтрація води не 

здійснюється. Отже, підняття рівня ґрунтових вод за рахунок витоків з трубопроводів 

не очікується. 

Дотримання режимів зрошення також не допустить підняття рівня ґрунтових вод 

на даній ділянці. 

Експлуатація проектованої зрошувальної мережі буде здійснюватися у 

відповідності до Водного кодексу України. 

Таким чином, будівництво та експлуатація даного об’єкту не матиме 

негативного впливу на підземні та поверхневі води. Планована діяльність не 

чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечитиме Водному 

Кодексу України. 
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1.5.2.3. Оцінка за видами очікуваного забруднення повітря 

 
При експлуатації проектованої системи зрошування передбачаються викиди 

забруднюючих речовин при спалюванні дизельного палива дощувальних установках 

«Otech» №№ 4-6. Ситуаційна карта-схема джерел впливу на довкілля наведена у 

Додатку 6. 

Дані щодо витрат дизельного палива дощувальними установками наведені в 

таблиці 1.5.17.  

Таблиця 1.5.17 – Витрати дизельного палива 

Найменування 

обладнання 

Годинна витрата 

дизельного палива, 

л/год (кг/год) 

Час роботи, 

год/рік 

Витрата дизельного 

палива за 

зрошувальний 

сезон, л/рік (т/рік) 

Дощувальна машина 

«Otech» № 4 

1,0 

(0,85) 
1 452,6 

1 452,6  

(1,235) 

Дощувальна машина 

«Otech» № 5 

1,0 

(0,85) 
1 452,6 

1 452,6  

(1,235) 

Дощувальна машина 

«Otech» № 6 

1,1  

(0,94) 
1 452,6 

1 597,9  

(1,358) 

 

Дощувальні машини «Otech» №№ 1-3 забезпечуються живленням від НСП №7 

кабелем підземної прокладки. Джерело електроенергії РП-0,4 кВ – існуюча розподільча 

шафа у будівлі насосної станції Олександрівської зрошувальної системи. 

Електропостачання буде здійснюватись згідно договору № 70 від 28.04.2021, про 

надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних 

споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних сільськогосподарських земель 

(додаток 1). Дощувальні машини працюють на електроприводах. Процес передачі і 

розподілу електроенергії з використанням передбаченого проектом обладнання є 

безвідходним і не супроводжується викидами в навколишнє середовище навіть при 

аварійних ситуаціях. Утворення забруднюючих речовин не здійснюється. Вплив на 

атмосферне повітря відсутній. 

Відведення продуктів згорання дизельного палива здійснюється за допомогою 

вихлопних труб. 

Дизельні двигуни, встановлені на дощувальних установках, за конструкцією та 

принципом дії аналогічні двигунам внутрішнього згорання автомобілів, тому 

розрахунок викидів здійснюється за методикою для автотранспорту. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту виконаний 

згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами», ВАТ «УкрНТЕК», м. Донецьк,  1999 р. 

Обсяг викидів забруднюючої речовини (т) при русі автотранспорту визначається 

за формулою: 

                                                 m 

Вj = ∑ gjci · Gi
 · Kт / 1000, т 

                                                                            i=1 

де    gjci – питомий викид j-тої забруднюючих речовин з одиниці витраченого i-го виду 

палива, кг/т; 

Gi
τ – витрата i-го виду палива, т; 

Kт – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди. 
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Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин наведені в таблиці 

1.5.18. 

 

Таблиця 1.5.18 

Найменування речовини 

Питомі 

викиди gjci, 

кг/т 

Коефіцієнт 

впливу 

технічного 

стану Kт 

Витрата 

палива 

Сумарна потужність 

викиду 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Джерело викидів № 4. Дощувальна машина «Otech» № 4 

Діоксид азоту 32,8 0,95 

0,85 кг/год 

1,235 т/рік 

0,0073 0,038 

Сажа 3,85 1,8 0,0016 0,009 

Сірки діоксид 5,0 1 0,0012 0,006 

Оксид вуглецю 32,0 1,5 0,0113 0,059 

Вуглеводні насичені С12-С19 5,65 1,4 0,0019 0,010 

Джерело викидів № 5. Дощувальна машина «Otech» № 5 

Діоксид азоту 32,8 0,95 

0,85 кг/год 

1,235 т/рік 

0,0073 0,038 

Сажа 3,85 1,8 0,0016 0,009 

Сірки діоксид 5,0 1 0,0012 0,006 

Оксид вуглецю 32,0 1,5 0,0113 0,059 

Вуглеводні насичені С12-С19 5,65 1,4 0,0019 0,010 

Джерело викидів № 6. Дощувальна машина «Otech» № 6 

Діоксид азоту 32,8 0,95 

0,94 кг/год 

1,358 т/рік 

0,0081 0,042 

Сажа 3,85 1,8 0,0018 0,009 

Сірки діоксид 5,0 1 0,0013 0,007 

Оксид вуглецю 32,0 1,5 0,0125 0,065 

Вуглеводні насичені С12-С19 5,65 1,4 0,0021 0,011 

 

Характеристика проектованих джерел викидів наведена в таблиці 1.5.19. 
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Таблиця 1.5.19 – Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин  
№

 д
ж

ер
ел

а 

в
и

к
и

д
у
 Найменування 

джерела викиду 

забруднюючих 

речовин В
и

со
та

 

д
ж

ер
ел

а 

в
и

к
и

д
у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 

д
ж

ер
ел

а 

в
и

к
и

д
у
, 

м
 Координати  джерела 

викидів 

Характеристика пило 

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина Потужність викиду 

Х1, м У1, м Х2, м У2, м 

Об’ємна 

витрата газу, 

м3/сек 

Темпе-

ратура,  
0С 

Код 
Найменування забруднюючої 

речовини 
г/сек т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Дощувальна машина 

«Otech» № 4 
2 - 746 1623 0,5 0,5 - 33,8 

301 Азоту діоксид 0,0073 0,038 

328 Сажа 0,0016 0,009 

330 Ангідрид сірчистий 0,0012 0,006 

337 Вуглецю оксид 0,0113 0,059 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,0019 0,010 

2 
Дощувальна машина 

«Otech» № 5 
2 - 1268 2025 0,5 0,5 - 33,8 

301 Азоту діоксид 0,0073 0,038 

328 Сажа 0,0016 0,009 

330 Ангідрид сірчистий 0,0012 0,006 

337 Вуглецю оксид 0,0113 0,059 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,0019 0,010 

3 
Дощувальна машина 

«Otech» № 6 
2 - 232 2168 0,5 0,5 - 33,8 

301 Азоту діоксид 0,0081 0,042 

328 Сажа 0,0018 0,009 

330 Ангідрид сірчистий 0,0013 0,007 

337 Вуглецю оксид 0,0125 0,065 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,0021 0,011 
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Валові викиди забруднюючих речовин 

 
Зведена таблиця викидів забруднюючих речовин від планованої діяльності 

наведена нижче. 

Таблиця 1.5.20 

№ 

з/п 
Найменування речовини 

Код  

речовини 

ГДКм.р. 

(ГДКс.д.*,

ОБРВ**), 

мг/м3 

Потужність викиду 

забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

1 Азоту діоксид 301 0,2 0,0227 0,118 

2 Сажа 328 0,15 0,005 0,027 

3 Ангідрид сірчистий 330 0,5 0,0037 0,019 

4 Вуглецю оксид 337 5,0 0,0351 0,183 

5 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

2754 1,0 0,0059 0,031 

ВСЬОГО: 0,0724 0,378 
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1.5.2.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, 

світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінювання   

 

Шумове забруднення 
 

В якості зрошувальної техніки прийняті широкозахватні дощувальні установки 

кругової дії «Otech». 

Дощувальні машини «Otech» №№ 1-3 працюють на електроприводах. 

Дощувальні машини «Otech» №№ 4-6 працюють на дизельних установках. 

Шум, що створюється дощувальною технікою, відповідає нормативним 

вимогам. 

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у дБ в 

октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що 

безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийняті згідно «Державних 

санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 

22.02.2019 р. № 463. 

Таблиця 1.5.21 

Призначення приміщень  

або територій 
Час доби 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах 

із середньогеометричними частотами, гЦ 
Рівень 

звуку, 

LА, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Території, що безпосередньо 

прилягають до житлових будинків, 

будівель поліклініки, амбулаторій, 

диспансерів, будинків відпочинку, 

пансіонатів, будинків-інтернатів для 

людей похилого віку та інвалідів, 

дитячих дошкільних закладів, шкіл 

та інших навчальних закладів, 

бібліотек, храмів, музеїв 

с 8 до 

 22 ч. 
67 60 54 49 46 44 43 42 55 

с 22 до  

8 ч. 
60 52 45 40 36 34 33 32 45 

 

Незважаючи на те, що при відкритих роботах шум розповсюджується у 

повітряному середовищі на більш значні відстані, шум має локальне значення. 

 

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н 

Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищних територій» за формулою: 

LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб 

де     LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 

ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від 

відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання 

звуку в повітрі; 

ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття 

території; 

ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху 

поширення шуму; 
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ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених 

насаджень; 

ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки; 

ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій 

точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель. 

Результати розрахунку рівнів шуму при експлуатації проектованої меліоративної 

системи в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови представлені в 

таблиці 1.5.20. 



 

Таблиця 1.5.22 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці на межі житлової забудови 

 

 

Таким чином, розрахункові рівні шуму, що створюються роботою дощувальних установок в розрахунковій точці на 

межі найближчої житлової забудови можна вважати відсутнім, що відповідає вимогам «Державних санітарних норм 

допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», 

затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. 

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму для планованої діяльності не потрібно. 

Найменування джерела шуму 

Шумова 

хар-ка LWА, 

дБА 

Відстань від 

РТ до дж. 

шуму r, м 

ΔLАвідст, 

дБА 

ΔLАпов, 

дБА 

ΔLАпок, 

дБА 

ΔLАекр, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

ΔLАобм, 

дБА 

ΔLАвідб, 

дБА 

Рівень шуму в 

розрахунковій 

точці LА, дБА 

ДШ 1. Дощувальна машина «Otech» № 1 58 1250 46,5 6,3 1,5 - 8 - - 0 

ДШ 2. Дощувальна машина «Otech» № 2 58 2310 50,5 11,6 1,5 - 8 - - 0 

ДШ 3. Дощувальна машина «Otech» № 3 58 1980 49,4 9,9 1,5 - 8 - - 0 

ДШ 4. Дощувальна машина «Otech» № 4 65 2850 51,8 14,3 1,5 - 8 - - 0 

ДШ 5. Дощувальна машина «Otech» № 5 65 2670 51,4 13,4 1,5 - 8 - - 0 

ДШ 6. Дощувальна машина «Otech» № 6 65 3350 52,9 16,8 1,5 - 8 - - 0 

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 0 
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Вібраційне забруднення 

 
Рівні вібрації встановленого обладнання не перевищують допустимих 

нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації».  

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як 

«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами. 

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення 

 
Плановане будівництво меліоративної системи не створюватиме світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.  
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1.5.2.5. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 
 

Ґрунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними 

гумусними, що утворилися на лесах. За механічним складом переважають середньо 

суглинкові  різновиди. В орному шарі (0-35 см) вміст гумусу становить  6,45 %. 

Чорноземи звичайні, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив, на якому майже 

відсутній поверхневий стік, характеризується досить потужним гумусовим шаром – до 

75 см, рівномірно гумусований, темно-сірий, у вологому стані майже чорний. 

Згідно із ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» вміст гумусу в 

плодородному шарі ґрунту дуже високий. 

Агрохімічні паспорти земельних ділянок наведено у Додатку 7. 

На обстеженій ділянці, згідно ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники 

родючості» (додаток Б, таблиця Б-2) залягають близькі до нейтральних чорноземи 

звичайні. Середнє значення вмісту гумусу в ґрунті складає від 5,6 до 7,4%, що 

характеризує ґрунт як середньогумусний.  

Відомості щодо якісного стану ґрунту наведені в таблицях 1.5.21 - 1.5.23 згідно 

матеріалів «Висновку про гідрогеолого-меліоративний стан орендованих земель  

С(Ф)Г «Перлина» на яких планується зрошення», наданих Регіональним офісом 

водних ресурсів у Дніпропетровській області, м. Дніпро, 2021 р. (додаток 8).  

 

Таблиця 1.5.23 – Вміст гумусу в шарі ґрунту 0,0-0,35 м 

Номер поля Номер проби Вміст гумусу Показник, % 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 1 

Об’єднана проба № 1     дуже високий 6,3 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 2 

Об’єднана проба  № 2     дуже високий 5,6 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 3 

 Об’єднана проба № 3     дуже високий 

 

7,4 

 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 4 

Об’єднана проба № 4     дуже високий 6,5 

 

Таблиця 1.5.24 – Вміст азоту нітратного в ґрунті 

Номер поля Номер проби 
Вміст нітратного 

азоту (NO3) 
Показник, мг/кг 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 1 

Об’єднана проба № 1     низький 11,6 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  
Об’єднана проба № 2     дуже низький 5,9 
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Поле № 2 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 3 

Об’єднана проба № 3    низький 14,2 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 4 

Об’єднана проба № 4     дуже низький 5,2 

 

Таблиця 1.5.25 – Фосфорно-калійний режим  

Номер поля Номер проби 
Вміст рухомого 

фосфору(P2O5) 
Показник, мг/кг 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 1 

Об’єднана проба № 1     середній 16,7 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 2 

Об’єднана проба № 2     низький 14,7 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 3 

Об’єднана проба № 3    середній 20,2 

Ділянка СФГ 

«Перлина»  

Поле № 4 

Об’єднана проба № 4     підвищений 31,3 

 

Результати вимірювань показників якості водної витяжки ґрунту наведено у 

Додатку 8. 

Таким чином, за результатами агрохімічного обстеження ділянки зрошення  

СФГ «Перлина» відмічається зниження вмісту рухомого фосфору в деяких орних 

землях. Вміст поживних речовин в ґрунті наступний:  

- вміст нітратного азоту (NO3)  низький; 

-  вміст рухомого фосфору (P2O5) середній; 

- вміст гумусу в ґрунті дуже високий. 

Процесів деградації ґрунту, а саме ерозії, засолення, солонцюватості, втрати гумусу 

не спостерігається, тобто ґрунти мають достатньо високу ступінь родючості.  

 

Характеристика сольового складу ґрунтів 

 

Водно-сольовий режим проектної ділянки СФГ «Перлина» характеризується за 

даними хімічних аналізів ґрунту по 4 об’єднаним пробам, що швартувались по 4 

точковим пробам кожна. 

За хімічним складом ґрунту у шарі 0,0-0,35 м переважають солі сульфатно-

хлоридного типу. Реакція ґрунтового розчину (рН) становить в середньому від 6,84 до 

7,39 , та є, згідно ДСТУ 4362:2004 ”Якість ґрунту. Показники родючості”,  нейтральні.  
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Сума солей коливається в межах 0,02766-0,05018% у тому числі токсичних 

солей 0,0154-0,0298%, що не перевищує порогу токсичності. Серед нетоксичних солей 

переважають гідрокарбонати кальцію (CaHCO3), серед токсичних солей – 

спостерігається незначний вміст хлоридів магнію та натрію (MgCl2, NaCl), сульфатів 

натрію (NaSO4), гідрокарбонатів натрію (NaHCO3). Вміст хлорид–іону (Cl-) 

коливається в межах 0,15-0,27 мг/екв. на 100 г ґрунту та не перевищує порогу 

токсичності (0,30 мг/екв. на 100 г ґрунту). Усі солі рівномірно розподілені у профілі, 

що свідчить про відсутність навіть слабкого ступеня загального засолення та 

стабілізацію кількісного і якісного складу солей верхнього (0-35 см) шару ґрунту.   

Осолонцювання ґрунтів являє собою засвоєння ґрунтом специфічних 

властивостей, що обумовлюють наявність в ґрунтово-поглинаючому комплексі (надалі 

ГПК) катіонів натрію (Na+) та магнію (Mg2+), які негативно впливають на ґрунт. 

Ґрунти належать до солонцюватих, коли в ГПК міститься більше 3% натрію, або 20% 

магнію від суми поглинених основ. 

Вміст катіонів натрію (Na+) від суми поглинених основ (Na++К+), складає в 

орному шарі (0-35 см) ділянки 0,4% від ємності катіонного обміну, що не перевищує 

допустиме значення 3%. Таким чином, ґрунти у шарі ґрунту до 0,6 м  

характеризуються як несолонцюваті.  

Содопроявлення відмічається, якщо НСО3-/Ca2++Mg2+>1. На спостережній 

території содопроявлення не виявлено, так як відношення НСО3-/Ca2++Mg2+ 

коливається в межах від 0,6 до 0,78  мг/екв. на 100 г ґрунту, що  не більше 1.  

Характеристика засоленості досліджуваної території наведена у Додатку 8. 

Таким чином, за результатами ґрунтових досліджень, проведених на площі 

зрошення, засолених та солонцюватих ґрунтів не виявлено. 

 

Лімітуючим фактором при запровадженні зрошення має бути чіткий контроль 

поливної води. Дотримання зазначених умов сприятиме збереженню та покращенню 

родючості ґрунтів, обумовлюватиме високу рентабельність товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Полив дощуванням сприятливий для ґрунтів. Зрошувальна вода є сильним 

розчинником солей, надає позитивний вплив на хімічні процеси, що відбуваються у 

ґрунтах, знімає концентрацію ґрунтових розчинів та зменшує вміст шкідливих солей у 

верхніх горизонтах ґрунтів. 

Під впливом зрошування методом дощування теплоємність та теплопровідність 

ґрунтів збільшується, що має сприятливий вплив на зростання та розвиток кореневої 

системи рослин, а також на мікробіологічну діяльність ґрунтів, що в результаті 

підвищує їх родючість. 
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1.5.2.6. Оцінка за впливом на рослинний та тваринний світ 
 

Планованою діяльністю передбачається поверхневий полив 

сільськогосподарських культур методом дощування СФГ «ПЕРЛИНА» земельної 

ділянки площею 305,1 га, яка знаходиться у масиві земель 378,5967 га,  за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області. 

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської  

ОДА від 22.03.2021 р. № 3-2019/0/261-21 (додаток 10) ділянка будівництва 

меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» межує з територією, що зарезервована під 

подальше створення національного природного парку «Орільський» (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI). 

В межах здійснення та впливу планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, а також зарезервованих для заповідання територій 

відповідно до Переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення не обліковується  

На території будівництва зрошувальної мережі об'єкти рослинного світу, 

занесені до Червоної книги України, Переліку рідкісних та зникаючих видів судинних 

рослин Дніпропетровської області, які потребують охорони, тварини, які занесені до 

Червоної книги України або до регіонально-рідкісних видів, дикі оселища, які 

охороняються Бернською конвенцією, відсутні.  

Слід зазначити, що ділянка будівництва меліоративної системи антропогенно 

змінена в процесі здійснення на ній сільськогосподарської діяльності протягом 

тривалого часу. 

У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону 

України «Про рослинний світ», вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними 

умовами місцезростання. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що 

перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань,  

занесених до Зеленої книги України, будуть вжиті відповідні заходи охорони, які 

передбачені «Положенням про Зелену книгу України», затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

При виявленні на території планованої діяльності об'єктів рослинного світу, 

занесених до Червоної книги України, СФГ «ПЕРЛИНА» у відповідності до вимог 

статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та 

відтворення шляхом: 

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх 

використання (добування та збирання) в господарських цілях; 

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових 

актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги 

України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України 

під час розроблення проектної та проектно-планувальної документації; 
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- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції 

та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували (зростали); 

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 

 

При виборі схеми розміщення сільськогосподарських культур були враховані 

такі фактори: 

 Ефективна родючість ґрунтів – 85%; 

 Біологічні властивості сортів (як низькорослі, так і високорослі); 

 Кліматичні умови ділянки; 

 Вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення; 

 Механізми для посіву, доглядання та збирання врожаю. 

На ділянці зрошення передбачається вирощування кукурудзи. 

Теоретичний потенціал продуктивності кукурудзи на поливних землях 

розрахований за величиною надходження ФАР, ефективного фотосинтезу та інших 

лімітуючих факторів становить 270 ц/га. 

При високій агротехніці, оптимальних режимах зрошення і живлення кукурудза 

забезпечує 100-120 ц/га зерна.  

Кукурудзу вирощують в основних, післяукісних і післяжнивних, у чистих, 

змішаних і смугових посівах. 

Біологічні особливості. Кукурудза – теплолюбна культура. Насіння проростає, 

коли температура ґрунту на глибині загортання становить 10-12°С. Створено біотипи, 

насіння яких здатне проростати при температурі 5-6°С. При температурі 22-25°С 

утворюються умови оптимального росту і розвитку рослин. При зниженні температури 

до 14-15°С кількість вільної води в рослинах кукурудзи знижується, дихання слабшає, 

обмін речовин порушується, а ріст уповільнюється. Приріст біологічної маси 

припиняється при середньодобовій температурі нижче 10°С. Погано переносить 

кукурудза осінні заморозки, при температурі -3°С рослини гинуть. Припиняється ріст 

рослин і при високих температурах – 45-47°С і більше. 

У початковий період (25-30 днів після сходів) кукурудза росте повільно. Фаза 

виходу в трубку і наступного швидкого росту стебел у кукурудзи триває 40-50 днів. За 

цей час формується до 80% сухих речовин, утворюються волоть і качани. Споживання 

води рослинами в цей період значно зростає і, якщо ґрунтові запаси недостатні, 

необхідно проводити поливи. 

Під час цвітіння кукурудза чутлива до зовнішніх умов. При суховіях пилок 

висихає, інтервал між появою волоті й качанів збільшується до 10-15 днів, що 

погіршує запліднення і різко знижує урожай зерна. У цей період слід застосовувати 

зволожуючі та освіжні поливи дощуванням. 

Кукурудза відзначається економною витратою ґрунтової вологи на утворення 

одиниці сухої речовини врожаю вона витрачає 250-300 одиниць води, що значно 

менше інших зернових і кормових культур. Проте, загальна витрата води посівами 

значно перевищує водоспоживання інших культур. Це пояснюється тим, що при 

хорошій забезпеченості вологою кукурудза формує могутню вегетативну масу й високі 

врожаї зерна. 

Підвищені вимоги до ґрунтової вологи у кукурудзи спостерігаються за 7-8 днів 

до викидання волотей і зберігаються до початку достигання зерна. Цей період є 

критичним щодо ґрунтової вологи. В цей час вода потрібна для підтримання тургору, 

високого темпу асиміляції, безперервного надходження пластичних речовин до качана 

і зерна. 
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Під час проходження критичного періоду дуже небезпечна ґрунтова посуха, 

наприклад, 2-3-денна її дія знижує урожай зерна кукурудзи на 20, а тижнева – до 50%. 

Дослідженнями також встановлено, що під час посухи різко уповільнюються 

надходження азоту з ґрунту і переміщення його в стеблах рослин. 

 

На території проектованої ділянки зрошення наявні полезахисні лісові смуги, у 

додаткових насадженнях немає потреби. 

Оскільки цільове призначення ділянки не змінюється, у процесі будівництва та 

експлуатації проектованої меліоративної системи не передбачається додаткового 

впливу на рослинний та тваринний світ, руйнування місць перебування тварин та 

гніздування птахів не здійснюватиметься. 

Об’єкт планованої діяльності не є джерелом утворення вібраційної та акустичної 

небезпеки, тому можна вважати, що негативного впливу на рослинний та тваринний 

світ не відбудеться. 

Підвищення теплоємності та теплопровідності ґрунтів в результаті зрошування 

дощування має сприятливий вплив на зростання та розвиток кореневої системи рослин,  

що забезпечує високі врожаї сільськогосподарських культур. 

Таким чином, нове будівництво меліоративної системи на орендованих  

СФГ «ПЕРЛИНА» землях загальною площею 378,5967 га за межами населеного 

пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської 

області, не матиме негативного впливу на рослинний та тваринний світ. 

 

1.5.2.7. Оцінка за впливом на навколишнє соціальне середовище 
 

Найближча житлова забудова у с. Сокільське розташована на відстані 250 м від 

ділянки розташування проектованої зрошувальної мережі. У зв’язку з цим будівництво 

та експлуатація проектованого об’єкту шкідливого впливу на життєдіяльність людей 

не справлятиме. 

Вплив будівельної техніки при здійсненні будівельно-монтажних робіт буде 

незначним та короткочасним. 

Плановане зрошування методом дощування дозволить отримувати більш високі 

врожаї сільськогосподарських культур, і тим самим підвищить добробут населення.  

Крім того, введення в експлуатацію зрошувальної мережі дозволить створити 

нові робочі місця. 

Вплив планованого будівництва на навколишнє соціальне середовище можна 

оцінювати, як позитивний. 

 

1.5.2.8. Оцінка за впливом на навколишнє техногенне середовище 
 

Згідно «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток 

археології, розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га (зрошування)» наданих 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

(додаток 3), встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 

об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. 

Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими двох 

горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  
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 Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими двох 

горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7). 

Кургани –– це округлі чи овальні в плані земляні, кам’яні або комбіновані 

штучні могильні насипи, зведені над одним або декількома похованнями, якими давні 

народи, що мешкали на території нинішньої України увінчували пам’ять померлих. 

Кожен курган є унікальною поховальною спорудою, яка має обов’язково дві 

частини: зовнішню або надземну, помітну на поверхні (насип), і внутрішню. Як 

зовнішнє, так і внутрішнє облаштування курганів дуже різноманітне і мають значні 

архітектурні відмінності. У них може бути пологий насип, що розплився біля основи і 

крутий у верхній частині. Вони можуть мати асиметричну в профілі форму: більш 

крутішу одну частину й пологу протилежну; високі і чітко виражені насипи з ровом 

навколо насипу; насипи, обгороджені кільцевою кам’яною огорожею з вертикально 

встановлених, в Придніпров’ї зазвичай гранітних, кам’яних плит – так звані 

«кромлехи», тощо. В давнину на вершинах курганів могли бути встановлені кам’яні 

стели чи скульптури. Параметри курганів можуть варіюватися в широкому діапазоні як 

відносно висоти, так і діаметра. Розміри курганного насипу та самої могили, а також її 

складність беззаперечно свідчили про соціальний статус похованого. Адже чим більше 

громада могла вкласти зусиль на побудову поховальної споруди, тим більший 

соціальний статус мав померлий. 

Під курганним насипом приховано систему поховальних камер, конструкцій з 

каменю та дерева, жертовників тощо. Зустрічаються кургани зі складною 

стратиграфією (досипками; майданчиками навколо поховання, складеними із земляних 

блоків; певним чином організованим материковим викидом). Також часто в насипу 

можуть зустрічатися окремі камені, фрагменти кераміки, сліди дерева, залишки 

заупокійної тризни тощо. Насип буває оточений кільцевим чи напівкільцевим ровиком, 

що мав ритуальний характер. Поховання здійснювались в ґрунтових ямах, катакомбах і 

кам’яних ящиках. 

Таким чином, кожна могильна споруда являє собою певну архітектурну 

конструкцію. 

Розміщення об’єктів культурної спадщини на території планованої діяльності 

наведено на рисунку 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Карта розташування курганів 



 

55 
 

 

Усі пам’ятки археології, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети 

охороняються законом і повинні перебувати у державній власності. Землі, на яких 

розташовані пам’ятки археології, перебувають у державній власності або вилучаються 

у державну власність в установленому законом порядку  (ст. 17 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини»). 

На території пам’яток, у межах їх зон охорони забороняється будь-яка діяльність 

юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’яткам; забороняються 

містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, 

шляхові, земляні роботи в охоронних зонах пам’яток без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини (ст. ст. 32, 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»).  

Обов’язком органів охорони культурної спадщини є заборона будь-якої 

діяльності юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці або порушує 

законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної 

спадщини (ст. 30 Закон України “Про охорону культурної спадщини”).  

Згідно до ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини» на фізичну 

або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки 

(створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), 

покладається обов’язок вжити відповідних заходів, для запобігання такій загрозі та 

підтримання пам’ятки в належному стані.  

У зв ̍язку з обмеженнями по будь-якій діяльності у цих зонах, передбачено 

підключення дощувальної машини кругової дії до польового трубопроводу з 

допомогою патрубків,  змонтованих нероз ̍ємним зварним способом, та закріпленням 

машини до бетонної нерухомої опори. 

Дощувальну машину «Otech», спроектовано таким чином, щоб відстань між 

секціями забезпечувала траєкторію руху, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Геометричні розміри дощувальної машини «Otech» та 

спосіб їх кріплення не дозволяють зміщення з заданих траєкторій. 

Також, при проходження машини  над курганами, передбачено відключення 

подачі води на машину. Для забезпечення проходження охоронних зон курганів 

«Сухим ходом» (без поливу) передбачено встановлення в точці підключення 

дощувальної машини «Otech» до водопровідної мережі засувку з електроприводом, а в 

поворотній частині машини - встановлення клапанів осьового обороту. Їх взаємодія 

дасть можливість автоматично закривати засувку при входженні в охоронні зони 

курганів та відновлювати водоподачу при виході з них, збільшувати швидкість 

«Сухого ходу» при проходженні цих зон.  

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м.  Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу.  

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 

Ці технічні рішення забезпечують недоторканність культурної пам’ятки під час 

експлуатації системи. 

 

Зведений опис і оцінка можливого впливу планованої діяльності на довкілля 

наведена у таблиці 1.5.26.     
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Таблиця 1.5.26 – Таблиця зведеного опису і оцінки можливого впливу планованої діяльності на довкілля 
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Атмосферне 

повітря 

0 + - - + - - + - + - - - - + - - - - + - - 

1 + - - + - - + - - - - + - + - - - - + - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Поверхневі води 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ґрунт та надра 0 + - - + - - + - + - - - - + - - - - - + - 

1 - + - + - - + - - - - - + + - - - - - - + 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Рослинний та 

тваринний світ 
0 - - - - + - - - + - - + - + - - - - - + - 

1 - + - + - - - - - - + - - + - - - - - + - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Соціальне 

середовище 

0 - + - + - - + - + - - - - + - - - - + - - 

1 - + - + - - + - - - + - + + - - - - - +  

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Техногенне 

середовище  
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
 

Будівництво меліоративної системи передбачається на орендованих  

СФГ «ПЕРЛИНА» земельних ділянках загальною площею 378,5967 га за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області. При прийнятті рішення щодо будівництва зрошувальної 

мережі розглядалися дві технічні альтернативи. 

 

Технічна альтернатива 1 

Метод поливу – дощування за допомогою дощувальної машини кругової дії, яка 

забезпечує керування норми поливу в широких межах. Дощування покращує умови 

зростання рослин, тому що збільшує вологість не тільки ґрунту, але і приземного шару 

повітря, знижуючи його температуру, втрати на випаровування з поверхні ґрунту. При 

дощуванні з рослин змивається пил, що підсилює їх дихання, асиміляцію вуглецю, 

розвиток і накопичення органічної речовини. Після дощування структура ґрунту 

руйнується значно менше і післяполивну обробку можна починати раніше, завдяки 

чому в ґрунті зберігається більше вологи. 

 

Технічна альтернатива 2 

Поверхневий спосіб поливу – здійснюється по борознам та напуском по смугам. 

Поверхневий спосіб полягає в розподіленні води по поверхні ґрунту у вигляді окремих 

дрібних потоків і струмків. Зволоження ґрунту відбувається під час руху води по його 

поверхні.  

Якість поверхневого поливу багато в чому залежить від правильного вибору 

елементів техніки поливу: довжини поливних борозен і смуг, їх поперечного перерізу 

та конфігурації, швидкості руху води, поливних струмків, загальної площі течії, що 

подається на зрошувальну ділянку. 

Поверхневому зрошенню притаманний ряд недоліків: низька продуктивність 

праці, невисока якість поливів, погіршення структури ґрунту і поява ерозії, неекономне 

використання поливної води, низький коефіцієнт використання землі внаслідок 

прокладання відкритої розподільної і поливної мережі, можливість заболочування і 

вторинного засолення, у багатьох випадках необхідність проведення великих 

планувальних робіт.  

У зв’язку з вищесказаним при виборі способу зрошення віддано перевагу 

технічній альтернативі 1. 

 

Основні причини обрання запропонованої технічної альтернативи (методу 

поливу) з урахуванням екологічних наслідків наступні: 

1. Оперативний контроль керування норми поливу за допомогою 

автоматизованих систем управління, що попереджує перезволоження ґрунту та 

можливе вторинне засолення; 

2. Менша кількість польових трубопроводів та гідрантів-водовипусків зі 

зменшенням матеріальних затрат в придбанні трубопроводів та зворотних засипок зі 

збереженням рослинного шару ґрунту; 

3. Рівномірність поливів по території ділянки зрошення; 

4. Можливість цілодобового поливу; 

5. Зменшена кількість обслуговуючого персоналу; 
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6. Автоматичний захист дії дощувальної установки від можливих аварійних 

ситуацій; 

7. Можливість проведення зрошення високостеблевих однорічних 

сільгоспкультур. 

 

Територіальна альтернатива 1 

Адміністративні межі Павлоградського району Дніпропетровської області, на 

відстані 250 м на південний схід від с. Сокільське, орендовані землі СФГ «ПЕРЛИНА» 

площею зрошення 305,1 га у масиві земель 378,5967 га. Цільове призначення 

земельних ділянок: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

 

Територіальна альтернатива 2  
Не розглядалася у зв’язку з наявністю орендованих сільськогосподарських 

земель. 
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

3.1. Фонові концентрації забруднюючих речовин  в атмосферному повітрі 
 

Забруднення існуючого стану атмосферного повітря характеризується фоновими 

концентраціями забруднюючих речовин, що порівнюються з гранично допустимими 

концентраціями (ГДК).  

Проектована зрошувальна мережа розташована за межами населених місць. У 

найближчих населених пунктах – с. Сокільське та с. Олексіївка – спостереження за 

станом атмосферного повітря Дніпропетровським регіональним центром з 

гідрометеорології не проводяться.  

У зв’язку з цим, величини фонових концентрацій забруднюючих речовин були 

визначені Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

згідно «Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин 

в атмосферному повітрі», затверджених Наказом Мінприроди України 30.07.2001 р. № 

286 (лист Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА  

№ 3-2441/0/261-21 від 07.04.2021 р. – додаток 11). 

Таблиця 3.1.1 – Величини фонових концентрацій 
Умовні 

координати 

розрахункового 

прямокутника 

Забруднюючі 

речовини 

Концентрація, мг/м3 

Напрямки вітру 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

Відповідно п. 4.8 

Наказу 

Мінприроди 

України від 

30.07.2017 

№ 286 

Азоту діоксид 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

 Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Ангідрид сірчистий 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 Вуглеводні насичені 

С12-С19 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Сажа 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 

3.2. Кліматична характеристика району розміщення об'єкта 

 
Ділянка планованого будівництва меліоративної системи розташована на 

земельних ділянках, що використовуються СФГ «ПЕРЛИНА» за межами населеного 

пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області, 

на 250 м на південний схід від с. Сокільське. 

За природно-кліматичними умовами територія ділянки відноситься до зони 

центрального степу з недостатнім зволоженням. Клімат району - помірно-

континентальний з жарким посушливим літом та м’якою, нестійкою зимою зі значним 

коливанням температури, що обумовлюють відсутність стійкого сніжного покрову та 

часті вітри.  

Суховії спостерігаються щорічно. Літо, найчастіше, посушливе, триває близько 5 

місяців. Спостерігаються  довгострокові бездощові періоди. 
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За багаторічними спостереженнями річна сума опадів, в середньому, складає 

400-490 мм, середньорічна температура повітря – 7,5оС. 

Кліматична характеристика району розміщення проектованої меліоративної 

системи наведена згідно довідки Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса 

Срезневського від 10.03.2021 р. № 991-002-461/991-141/06-81 про метеорологічні 

характеристики для СФГ «ПЕРЛИНА» за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області (Додаток 

12). Кліматичні характеристики наведені по метеостанції Лозова, які осереднені в ЦГО 

за 30-річний період спостережень і є репрезентативними для с. Олексіївка. 

Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року – 20,8 оС 

(липень);  

Середня температура повітря найбільш холодного місяця – -6,5 оС (січень); 

Середньорічна роза вітрів, %: 

- північний – 9,1 

- північно-східний – 14,3; 

- східний – 16,7; 

- південно-східний – 10,7; 

- південний – 14,1; 

- південно-західний – 11,2; 

- західний – 12,8; 

- північно-західний – 11,1. 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення 

якої складає 5 % - 11 м/с. 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А: 200 

Коефіцієнт рельєфу місцевості: 1,0. 

 

Зрошування дощуванням у комплексі з існуючими лісосмугами знижує 

випаровування з поверхні ґрунтів та транспірацію рослин. При зрошуванні 

дощуванням більш інтенсивно та ефективно поглинається сонячна енергія.  

Зрошування дощуванням у літній час знижує температуру повітря у денний час 

та зменшує її коливання протягом доби. Таким чином, зрошування 

сільськогосподарських рослин дощуванням не буде негативно впливати на стан 

клімату та мікроклімату зрошувальної ділянки. 

Виходячи з вищевикладеного, заходи з попередження негативних впливів 

планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ними 

несприятливих змін у навколишньому середовищі не передбачаються. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

 

3.3. Геологічна будова, гідрогеологічні, ґрунтові та ґрунтово-меліоративні 

умови 
 

Геологічна будова 

У геоструктурному відношенні район робіт розташований в межах південно-

західного борту ДДЗ. Найбільш древніми породами, розкритими розвідувальними  

свердловинами, пробурених в описуваному районі, є кристалічні породи докембрію. 

Докембрійскі утворення зустрічаються на глибині 140-150 м і представлені 

гранітами середньозернистими. 
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Вище по розрізу залягають відкладення палеогенової системи, представлені 

канівською, бучакською, харківською та неогеновою свитами. 

Відкладення канівської свити залягають на глибині 80-90 м, їх потужність 

складає 30-40 м. Літологічно вони представлені пісками тонкозернистими кварцово-

глауконітовими сіро-зеленими глинистими. 

Бучакські відкладення залягають на глибині 60-70 м, їх потужність складає до  

20 м. Літологічно вони представлені пісками дрібнозернистими кварцовими сірими. 

Харківські відкладення залягають на глибині 37-60м, їх потужність становить до 

23 м. Літологічно вони представлені глинами глауконітовими сіро-зеленими 

пісчанистими. 

У покрівлі харківських відкладень залягають відкладення четвертинної системи. 

Четвертинна система представлена нижньочетвертинними, нижньо-

середньочетвертинними і верхньочетвертинними відкладеннями. 

Нижньо-середньочетвертинні відкладення представлені суглинками світло-

бурими щільними глинистими, потужністю 12-18 м. 

Верхньочетвертинні відкладення представлені суглинками жовтувато-бурими і 

бурими щільними лесовидними, потужністю 5-7 м. 

Верхньочетвертинні відкладення перекриваються ґрунтово-рослинним шаром, 

потужністю 0,4-0,6 м. 

Гідрогеологічні умови 

Відповідно з геологічною будовою на ділянці і за її межами розвинені, 

випробувані і вивчені такі водоносні горизонти: 

- в середньо-верхньочетвертинних суглинках; 

- у відкладеннях харківської свити; 

- у відкладеннях бучакської свити. 

Водоносний горизонт в середньо-верхньочетвертинних відкладеннях укладений 

в слабообводнених суглинках. Потужність обводнених суглинків становить 1,5-2,5 м. 

Експлуатується горизонт шахтними колодязями для індивідуального 

водопостачання в населених пунктах. За хімічним складом води дуже строкаті з 

вмістом сухого залишку від 1,7 до 3 г/дм3. Глибина залягання рівня підземних вод 

більше 5 м. У підошві залягають харківські відкладення. 

Водоносний горизонт в харківських відкладах залягає на глибині 30-40 м. Його 

потужність становить від 5 до 9 м. 

Водомісткими породами є піски тонкозернисті кварцово-глауконітові, глинисті. 

Горизонт напірний, натиск становить 20…23 м. Глибина залягання рівня підземних вод 

становить 24-27 м. 

За хімічним складом води з вмістом сухого залишку до 2,8 г/дм3.  

У зв'язку з низькою водообільностю горизонт практичного значення для 

водопостачання не має. 

Водоносний горизонт бучакських  відкладень залягає на глибині 65-75 м. Його 

потужність становить 10-18 м, в тому числі потужність найбільш обводнених пісків 

бучакської свити 5-8 м. 

Водомісткими породами є піски дрібнозернисті кварцові. Горизонт напірний, 

натиск становить 24-26 м. Глибина залягання п'єзометричного рівня становить  

40-45 м. 

Води слабосолонцюваті, прозорі, без кольору і запаху. За хімічним складом води 

хлоридні натрієві, гідрокарбонатно-хлоридні натрієві з вмістом сухого залишку  

2,5-3,3 г/дм3. 
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Водоносний горизонт надійно захищений від забруднення з поверхні і є 

надійним джерелом мінеральних лікувально-столових вод. 

 

Ґрунтові умови 

Ґрунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними  

середньогумусними, що утворилися на лесах. За механічним складом переважають 

середньо-суглинкові різновиди. В орному шарі (0-35 см) вміст гумусу становить 

6,45%. 

Чорноземи звичайні, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив, на якому майже 

відсутній поверхневий стік, характеризується досить потужним гумусовим шаром – до 

75 см, рівномірно гумусований, темно-сірий, у вологому стані майже чорний. 

Згідно із ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» вміст гумусу в 

плодородному шарі ґрунту дуже високий. 

За хімічним складом, ґрунти у шарі 0,0-0,35 м переважають солі  сульфатно-

хлоридного типу. Реакція ґрунтового розчину (рН) становить в середньому від 6,84 до 

7,39 , та є, згідно ДСТУ 4362:2004 ”Якість ґрунт. Показники родючості”,  нейтральні.  

Сума солей коливається в межах 0,02766-0,05018% у тому числі токсичних 

солей 0,0154-0,0298%, що не перевищує порогу токсичності. Серед нетоксичних солей 

переважають гідрокарбонати кальцію (CaHCO3), серед токсичних солей – 

спостерігається незначний вміст хлоридів магнію та натрію (MgCl2, NaCl), сульфатів 

натрію (NaSO4), гідрокарбонатів натрію (NaHCO3). Вміст хлорид–іону (Cl-) 

коливається в межах 0,15-0,27 мг/екв. на 100 г ґрунту та не перевищує порогу 

токсичності (0,30 мг/екв. на 100 г ґрунту). Усі солі рівномірно розподілені у профілі, 

що свідчить про відсутність навіть слабкого ступеня загального засолення та 

стабілізацію кількісного і якісного складу солей верхнього (0-35 см) шару ґрунту.   

Осолонцювання ґрунтів являє собою засвоєння ґрунтом специфічних 

властивостей, що обумовлюють наявність в ґрунтово-поглинаючому комплексі  (надалі 

ГПК) катіонів натрію (Na+) та магнію (Mg2+), які негативно впливають на ґрунт. 

Ґрунти належать до солонцюватих, коли в ГПК міститься більше 3% натрію, або 20% 

магнію від суми поглинених основ. 

Вміст катіонів натрію (Na+) від суми поглинених основ (Na++К+), складає в 

орному шарі (0-35 см) ділянки 0,4% від ємності катіонного обміну, що не перевищує 

допустиме значення 3%. Таким чином, ґрунти у шарі ґрунту до 0,6 м характеризуються 

як несолонцюваті.  

Содопроявлення відмічається, якщо НСО3-/Ca2++Mg2+>1. На спостережній 

території содопроявлення не виявлено, так як відношення НСО3-/Ca2++Mg2+ 

коливається в межах від 0,6 до 0,78  мг/екв. на 100 г ґрунту, що  не більше 1. 

 

Ґрунтово-меліоративні умови 

За ґрунтово-меліоративними показниками, згідно ВНД 33-5.5-04-98 «Облік та 

оцінка меліоративного стану зрошуваних і осушуваних сільськогосподарських угідь та 

технічного стану гідромеліоративних систем», гідрогеолого-меліоративний стан 

земельної ділянки характеризується як сприятливий  до зрошення за наступними 

показниками: 

- рівень ґрунтових вод залягає понад 5 м; 

- процесів засолення та осолонцювання  ґрунтів не виявлено; 

- іригаційна вода обмежено-придатна до зрошення за небезпекою підлуження 

та токсичного впливу на рослини. 
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Під час обстеження Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській 

області було проведено буріння 4 точкових проб ґрунту, глибиною до 0,35 м кожна. В 

процесі роботи, згідно з методичними рекомендаціями, проби швартувались, в 

результаті чого були відібрані  об'єднані проби ґрунту для визначення реакції 

ґрунтового розчину (рН), його іонного складу,  вмісту нітратного азоту, рухомого 

фосфору, рухомого  гумусу.  

 

3.4. Характеристика рослинного та тваринного світу,  

об’єктів природно-заповідного фонду  
 

Територія планованої діяльності входить до зоогеографічного району степу 

відповідно до карти зоогеографічного районування (рис. 3.1). 

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської  

ОДА від 22.03.2021 р. № 3-2019/0/261-21 (додаток 10) ділянка будівництва 

меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» межує з територією, що зарезервована під 

подальше створення національного природного парку «Орільський» (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI). 

В межах здійснення та впливу планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, а також зарезервованих для заповідання територій 

відповідно до Переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення не обліковується. 
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 Зоогеографічний район степу 

Характерні: полівка суспільна, хом'ячок сірий, тушканчик великий, тхір степовий, бабак, 

боривітер степовий, дрохва, гадюка степова 

Рисунок 3.1 – Карта зоогеографічного районування 
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Рисунок 3.2 – Шляхи міграції птахів 
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3.5. Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення 

планованої діяльності 
 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 

планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення 

основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас.  

Будівництво Олександрівської зрошувальної системи в Юр`ївському районі 

розпочалась в 1983 р. на площі 12167 га. У 1988 році Павлоградське УЗС прийняло її в 

експлуатацію. Джерело водопостачання – канал Дніпро-Донбас. 

Канал Дніпро-Донбас – канал на території Дніпропетровської, Харківської та 

Донецької областей. Призначений для забезпечення водою промислових центрів 

Донбасу і Харкова та зрошення прилеглих земель. Загальна довжина каналу 263 км. 

Протягом року канал подає 3 млрд м3 води. Він прокладений по малоцінних землях. 

Рівень води в ньому переважно відповідає рівню ґрунтових вод, що забезпечує 

мінімальні витрати на фільтрацію і запобігає підтопленню навколишніх земель. 

Проектована зрошувальна мережа розташована за межами населених місць. У 

найближчих населених пунктах – с. Сокільське та с. Олексіївка – спостереження за 

станом атмосферного повітря Дніпропетровським регіональним центром з 

гідрометеорології не проводяться, тому прогнозування ймовірної зміни поточного стану 

атмосферного повітря не можливе. Однак, зважаючи на відсутність значних 

забруднювачів атмосферного повітря в даному районі, суттєвих змін стану  

атмосферного повітря не очікується. 

Ґрунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними  

середньогумусними, що утворилися на лесах. За механічним складом переважають 

середньо-суглинкові різновиди.  В орному шарі (0-35 см) вміст гумусу становить 

 6,45 %. Чорноземи звичайні, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив, на якому майже 

відсутній поверхневий стік, характеризується досить потужним гумусовим шаром – до 

75 см, рівномірно гумусований, темно-сірий, у вологому стані майже чорний. 

Згідно із ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» вміст гумусу в 

плодородному шарі ґрунту дуже високий. 

Змін у стані ґрунту без провадження системи зрошування не очікується. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ВАРІАНТІВ 
 

При реалізації планованого будівництва меліоративної системи за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області  можливі наступні ймовірні впливи на фактори 

довкілля: 

1.  При здійсненні підготовчих та будівельно-монтажних робіт 

- здоров’я населення – під час будівництва: короткочасний вплив за рахунок 

викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, розробці ґрунту, 

проведенні зварювальних робіт. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації 

забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови складуть менше 1 ГДК 

(з урахуванням фону), що відповідає санітарним та екологічним вимогам.  

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) – негативний вплив не передбачається. Згідно листа Департаменту екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської  ОДА від 22.03.2021 р. № 3-2019/0/261-21 

(додаток 10) ділянка будівництва меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» межує з 

територією, що зарезервована під подальше створення національного природного парку 

«Орільський» (рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI). 

Вплив будівельно-монтажних робіт не виходить за межі території планованої діяльності. 

В межах здійснення та впливу планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, а також зарезервованих для заповідання територій 

відповідно до Переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення не обліковується. На території будівництва зрошувальної 

мережі об'єкти рослинного світу, занесені до Червоної книги України, Переліку 

рідкісних та зникаючих видів судинних рослин Дніпропетровської області, які 

потребують охорони, а також тварини, які занесені до Червоної книги України, або до 

регіонально-рідкісних видів, відсутні. При виявленні на території планованої діяльності 

об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, СФГ «ПЕРЛИНА» у 

відповідності до вимог статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде 

забезпечено їх охорону та відтворення. У процесі будівництва меліоративної системи не 

передбачається додаткового впливу на рослинний та тваринний світ, руйнування місць 

перебування тварин та гніздування птахів не здійснюватиметься. 

- ґрунт – потенційний вплив планованої діяльності на ґрунти не передбачається. 

Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення ґрунту при здійсненні 

будівельно-монтажних робіт. Після завершення виконання будівельних робіт рослинний 

ґрунт підлягає поверненню. 

- вода – потенційний вплив планованої діяльності на водні об’єкти не 

передбачається. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається.  

- атмосферне повітря – незначний вплив. Джерелами утворення забруднюючих 

речовин при виконанні будівельно-монтажних робіт є: земляні роботи, процеси 

зварювання, робота двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки. Викиди 

забруднюючих речовин носять короткочасний характер – тільки на період виконання 

будівельно-монтажних робіт. Перевищень величин приземних концентрацій з 

урахуванням фону над нормативами ГДК на межі найближчої житлової забудови не 
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спостерігатиметься. 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) 

– негативних впливів при здійсненні будівельно-монтажних робіт не передбачається. 

Змін мікроклімату не очікується, оскільки в результаті роботи будівельних машин та 

механізмів відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості 

кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності 

на навколишнє середовище, відсутні.  

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. При проектуванні меліоративної 

системи враховані вимоги чинного законодавства щодо охоронних зон пам’ятників 

археології (курганів). В ході досліджень, проведених Дніпропетровським обласним 

центром з охорони історико-культурних цінностей встановлено, що в межах зазначеного 

земельного масиву знаходяться 2 об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – 

кургани. Згідно прийнятих проектних рішень здійснення зрошування в охоронних зонах 

курганів та будівництво будь-яких об’єктів (в т.ч. здійснення земляних робіт та 

прокладання трубопроводів) в межах зони забудови не передбачається.  

- ландшафт – негативних впливів не передбачається. 

- соціально-економічні умови – негативних впливів не передбачається. 

 

Ведення будівельно-монтажних робіт з будівництва меліоративної системи 

повинно виконуватись спеціалізованою будівельною організацією, яка має досвід 

виконання визначених робіт та ліцензію на право виконання будівельно-монтажних 

робіт. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись у суворій відповідності до 

вимог чинного природоохоронного законодавства з метою збереження стійкої 

екологічної рівноваги та виконання умов землекористування. 

 

2.  При провадженні планованої діяльності 

Антропогенний вплив меліорації на природні комплекси може призводити до 

змін:  

- режиму рівня ґрунтових вод (РГВ) на гідромеліоративних системах і прилеглих 

територіях;  

- режимів стоку води на водотоках і у водоприймачах при їх регулюванні;  

- водного, сольового, окисно-відновного і поживного режимів ґрунтів;  

- напрямку природних ґрунтоутворюючих процесів; 

- природної родючості ґрунтів, забруднення вод і ґрунтів добривами і 

пестицидами; 

- спотворення і часткової ліквідації природних ландшафтів;  

- видового і кількісного складу флори та фауни, характерних для природних 

екосистем.  

 

При експлуатації проектованої меліоративної системи можливі наступні ймовірні 

впливи на фактори довкілля: 

- здоров’я населення – допустимий вплив. Джерелами впливу є викиди 

забруднюючих речовин при роботі дизельних двигунів дощувальних машин. Виконані 

розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що 

максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої 

житлової забудови складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що відповідає 

санітарним та екологічним вимогам. 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 
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ділянок) – негативний вплив не передбачається, оскільки на території будівництва 

зрошувальної мережі відсутні насадження, занесені у Червону Книгу. На ділянці 

проектування відсутні ареали поширення мисливських, червонокнижних і інших 

рідкісних видів тварин. Проектними рішеннями не передбачена зміна цільового 

призначення ділянки та додаткового вилучення земельних ділянок. У процесі 

експлуатації закритої системи зрошування не передбачається додаткового впливу на 

рослинний та тваринний світ, руйнування місць перебування тварин та гніздування 

птахів не здійснюватиметься. 

- ґрунт – запропонований метод поливу дощуванням сприятливий для ґрунтів. 

Зрошувальна вода є сильним розчинником солей, надає позитивний вплив на хімічні 

процеси, що відбуваються у ґрунтах, знімає концентрацію ґрунтових розчинів та 

зменшує вміст шкідливих солей у верхніх горизонтах ґрунтів. 

- вода – при експлуатації закритої зрошувальної мережі фільтрація води у ґрунт 

не здійснюється. Отже, підняття рівня ґрунтових вод за рахунок витоків з трубопроводів 

не спостерігатиметься. Дотримання режимів зрошення також не допустить підняття 

рівня ґрунтових вод на даній ділянці.  

Для обслуговуючого персоналу передбачене встановлення біотуалету на території 

господарства з подальшим вивезенням господарсько-побутових стоків спеціалізованими 

підприємствами на очисні споруди. 

Вплив на водне середовище можна вважати допустимим. 

- атмосферне повітря – при експлуатації меліоративної системи передбачаються 

викиди забруднюючих речовин при роботі дизельних двигунів дощувальних установок 

«Otech». Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на 

межі найближчої житлової забудови складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що 

відповідає санітарним та екологічним вимогам. 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) 

– негативних впливів не передбачається. Зрошування дощуванням у комплексі з 

існуючими лісосмугами знижує випаровування з поверхні ґрунтів та транспірацію 

рослин. При зрошуванні дощуванням більш інтенсивно та ефективно поглинається 

сонячна енергія.  

Зрошування дощуванням у літній час знижує температуру повітря у денний час та 

зменшує її коливання протягом доби. Таким чином, зрошування сільськогосподарських 

рослин дощуванням не буде негативно впливати на стан клімату та мікроклімату 

зрошувальної ділянки. 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. При проектуванні зрошувальної 

мережі враховані вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо 

охоронних зон пам’ятників археології (курганів). В ході досліджень, проведених 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 об’єкти 

культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. Згідно прийнятих проектних 

рішень здійснення зрошування в охоронних зонах курганів та будівництво будь-яких 

об’єктів (в т.ч. здійснення земляних робіт та прокладання трубопроводів) в межах зони 

забудови не передбачається.  

- ландшафт – негативних впливів не передбачається. 

- соціально-економічні умови – позитивний вплив – споживання населенням 

якісної сільськогосподарської продукції, створення нових робочих місць. 
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В якості технічної альтернативи розглядався поверхневий спосіб поливу. Фактори 

довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованого будівництва меліоративної 

системи, при прийнятті технічної альтернативи 2, аналогічні обраній технічній 

альтернативі. 

Крім того, слід зазначити, що поверхневому зрошенню притаманний ряд 

недоліків: низька продуктивність праці, невисока якість поливів, погіршення структури 

ґрунту і поява ерозії, неекономне використання поливної води, низький коефіцієнт 

використання землі внаслідок прокладання відкритої розподільної і поливної мережі, 

можливість заболочування і вторинного засолення, у багатьох випадках необхідність 

проведення великих планувальних робіт.  

 

При розгляді факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованого 

будівництва меліоративної системи на земельних ділянках  СФГ «ПЕРЛИНА» за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області, територіальні альтернативні варіанти не розглядалися. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення 

такої діяльності 
 

Період виконання підготовчих і будівельних робіт 

При виконанні підготовчих та будівельних  робіт наступні технологічні операції 

можуть тимчасово впливати на стан навколишнього середовища: 

1. На атмосферне повітря: 

- при роботі ДВЗ спецтехніки; 

- при здійсненні зварювальних робіт; 

- при здійсненні земляних робіт. 

2. Шумовий вплив: 

- при роботі автотранспорту, здійсненні зварювальних робіт. 

3. На ґрунти: 

- за рахунок проведення земляних робіт та утворення відходів при виконанні 

будівельних робіт. 

 

Валовий викид на період проведення будівельно-монтажних робіт при роботі 

спецтехніки, земляних і зварювальних роботах складе 0,144884 т. 

Для оцінки впливу планованого будівництва меліоративної системи під час 

виконання будівельно-монтажних робіт виконаний розрахунок розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Згідно п. 5.21 ОНД-86 розрахована доцільність проведення розрахунків 

розсіювання. 

Доцільність проведення розрахунків виконана з умов: 

М/ГДК > Ф, Ф = 0,01Н при Н > 10 м 

М/ГДК > Ф, Ф = 0,1 при Н < = 10 м, 

де М - сумарне значення викидів від усіх джерел підприємства, г/с; 

Н - середньозважена висота по підприємству з урахуванням розподілу потужності 

викиду по джерелам різної висоти. 

Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання зведений в таблицю. 

 

Таблиця 5.1.1 – Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання 

К
о

д
  

р
еч

о
в
и

н
и

 

Найменування речовини 

Потужність 

викидів 

забруднюючих 

речовин, г/с 

ГДКм.р., 

ГДКс.д.*, 

ОБРВ,  

мг/м3 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

(так чи ні) 

1 2 3 4 5 6 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,01035 0,04* 0,025875 ні 

143 
Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид марганцю) 
0,00076 0,01 0,076 ні 

301 Азоту діоксид 0,02352 0,2 0,1176 так 

323 Кремнію діоксид 0,00069 0,02** 0,0345 ні 

328 Сажа 0,004812 0,15 0,03208 ні 

330 Ангідрид сірчистий 0,003472 0,5 0,006944 ні 
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Найменування речовини 

Потужність 

викидів 

забруднюючих 

речовин, г/с 

ГДКм.р., 

ГДКс.д.*, 

ОБРВ,  

мг/м3 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

(так чи ні) 

1 2 3 4 5 6 

337 Вуглецю оксид 0,042613 5,0 0,008523 ні 

342 Водень фтористий 0,00088 0,02 0,044 ні 

343 Фториди добре розчинні неорганічні 0,00333 0,03 0,111 так 

344 Фториди погано розчинні неорганічні 0,00188 0,2 0,0094 ні 

827 Вініл хлористий 0,00002 0,005 0,004 ні 

2754 Вуглеводні насичені С12-С19 0,0054930 1,0 0,005493 ні 

2908 
Пил неорганічний з вмістом SiO2 70-

20 % 
0,006 0,3 0,02 ні 

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери 

виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «EOL+» версія 5.3.8, 

розробленою Київським КБСП „ТОПАЗ” і рекомендованою для використання 

Мінприроди України (лист Мінприроди України № 3141/10/2-10 від 27.03.2007 р.).  

При розрахунку використані наступні дані: 

1) розрахунок рівня забруднення проводиться за максимально-разовими 

концентраціями забруднюючих речовин; 

2) розрахунок приземних концентрацій виконаний в квадраті 5000 х 5000 м у 

вузлах сітки 100 х 100 м; 

3) розрахункові швидкості вітру прийняті 0,5; 0,1; 1,5 в частках середньозваженої 

швидкості; 

4) коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1; 

5) максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5%, становить 11 

м/с; 

6) по всім румбам повторюваність вітру перевищує 5%, перебір небезпечних 

напрямків вітру по всіх напрямках, тобто при найгірших умовах розсіювання; 

7) відповідно до програми розрахунку в кожній точці заданої сітки виконаний 

розрахунок максимально можливої приземної концентрації забруднюючої речовини з 

вказівкою напрямку і значення швидкості вітру. 

 

Розрахунок розсіювання виконаний з урахуванням і без урахування фонових 

концентрацій. 

 

Ділянка виконання будівельних робіт розглядалася, як площинне джерело викидів 

з розмірами 1440 х 3580 м. 

Максимальні приземні концентрації визначалися в розрахунковій точці на межі  

найближчої житлової забудови – с. Сокільське.  

 

Результати розрахунку приземних концентрацій в розрахунковій точці наведені 

в таблиці 5.1.2. 
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Таблиця 5.1.2 – Результати розрахунку максимальних концентрацій 

забруднюючих речовин 

Код ЗР Найменування забруднюючої речовини 

Значення 

фонових 

концентрацій,  

долі ГДК 

Значення максимальних приземних 

концентрацій в розрахункових 

точках, долі ГДК 

без фону 

с фоном 

301 Азоту діоксид 0,04 
0,0042 

0,0442 

343 Фториди добре розчинні неорганічні 0,4 
0,004 

0,404 

 

Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі 

найближчої житлової забудови  показали: 

 Максимальні приземні концентрації азоту діоксиду – 0,0042 ГДК (з 

врахуванням фону – 0,0442 ГДК), фторидів добре розчинних неорганічних – 0,004 ГДК 

(з врахуванням фону – 0,404 ГДК). Виконання розрахунку розсіювання за іншими 

забруднюючими речовинами недоцільно. 

Таким чином, перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону 

над нормативами ГДК не спостерігається. 

 

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу 
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт. 

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.  

Згідно картографічних даних, наведених у Загальному звіті про результати 

розрахунку забруднення атмосфери, виконаному в програмному комплексі «EOL+» 

версія 5.3.8 (додаток 13), «зона впливу» (ізолінія з максимальною приземною 

концентрацією 0,05 ГДК) не виходить за межі ділянки планованого будівництва. 

В «зону впливу» планованого будівництва зрошувальної мережі житлова забудова 

не потрапляє. 

 

Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках на межі найближчої 

житлової забудови значно нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними 

частотами октавної смуги. Отже, в період проведення будівельних робіт спеціалізована 

техніка не чинитиме шкідливого шумового впливу на межі найближчої житлової 

забудови. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт передбачається утворення наступних 

видів відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені  (3 клас 

небезпеки), відходи, одержані у процесах зварювання (4 клас небезпеки), обрізки 

поліетиленових труб (4 клас небезпеки), пісок та ґрунт, забруднені нафтопродуктами (3 

клас небезпеки), відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас 

небезпеки). Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при 

виконанні будівельних робіт, несе підрядна організація, що виконує ці роботи. Підрядна 

організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим 

підприємствам для подальшого поводження з відходами згідно чинного 

природоохоронного законодавства. При виконанні будівельно-монтажних робіт 

передбачається допустимий вплив на довкілля зумовлений операціями у сфері 

поводження з відходами. 
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Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить 

короткостроковий, тимчасовий характер. Тривалість впливу (тривалість 

виконання підготовчих та будівельних робіт) складе 65 днів. Транскордонний вплив 

не передбачається. 

 

Період експлуатації 

При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачаються викиди 

забруднюючих речовин при спалюванні дизельного палива в дизельних двигунах 

дощувальних машин. 

Валовий викид на період експлуатації становитиме 0,378 т/рік. 

 

Для оцінки впливу проектованої меліоративної системи під час експлуатації 

виконаний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Згідно п. 5.21 ОНД-86 розрахована доцільність проведення розрахунків 

розсіювання. 

Доцільність проведення розрахунків виконана з умов: 

М/ГДК > Ф, Ф = 0,01Н при Н > 10 м 

М/ГДК > Ф, Ф = 0,1 при Н < = 10 м, 

де М - сумарне значення викидів від усіх джерел підприємства, г/с; 

Н - середньозважена висота по підприємству з урахуванням розподілу потужності 

викиду по джерелам різної висоти. 

Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання зведений в таблицю. 

Таблиця 5.1.3 – Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання 

К
о
д

  

р
еч

о
в
и

н
и

 

Найменування речовини 

Потужність 

викидів 

забруднюючих 

речовин, г/с 

ГДКм.р., 

ГДКс.д.*, 

ОБРВ,  

мг/м3 

М/ГДК 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

(так чи ні) 

1 2 3 4 5 6 

301 Азоту діоксид 0,0227 0,2 0,1135 так 

328 Сажа 0,005 0,15 0,0333 ні 

330 Ангідрид сірчистий 0,0037 0,5 0,0074 ні 

337 Вуглецю оксид 0,0351 5,0 0,00702 ні 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

0,0059 1,0 0,0059 ні 

 

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери 

виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «EOL+» версія 5.3.8, 

розробленою Київським КБСП „ТОПАЗ” і рекомендованою для використання 

Мінприроди України (лист Мінприроди України № 3141/10/2-10 від 27.03.2007 р.). При 

розрахунку використані наступні дані: 

1) розрахунок рівня забруднення проводиться за максимально-разовими 

концентраціями забруднюючих речовин; 

2) розрахунок приземних концентрацій виконаний в квадраті 5000 х 5000 м у 

вузлах сітки 100 х 100 м; 

3) розрахункові швидкості вітру прийняті 0,5; 0,1; 1,5 в частках середньозваженої 

швидкості; 

4) коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1; 
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5) максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5%, становить 11 

м/с; 

6) по всім румбам повторюваність вітру перевищує 5%, перебір небезпечних 

напрямків вітру по всіх напрямках, тобто при найгірших умовах розсіювання; 

7) Відповідно до програми розрахунку в кожній точці заданої сітки виконаний 

розрахунок максимально можливої приземної концентрації забруднюючої речовини з 

вказівкою напрямку і значення швидкості вітру. 

Розрахунок розсіювання виконаний з урахуванням і без урахування фонових 

концентрацій. 

Максимальні приземні концентрації визначалися в розрахунковій точці на межі  

найближчої житлової забудови – с. Олексіївка.  

 

Результати розрахунку приземних концентрацій в розрахунковій точці наведені 

в таблиці 5.1.4. 

Таблиця 5.1.4 – Результати розрахунку максимальних концентрацій 

забруднюючих речовин 

Код ЗР Найменування забруднюючої речовини 

Значення 

фонових 

концентрацій,  

долі ГДК 

Значення максимальних приземних 

концентрацій в розрахункових 

точках, долі ГДК 

без фону 

с фоном 

301 Азоту діоксид 0,04 
0,0026 

0,0426 

Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі 

найближчої житлової забудови  показали, що максимальні приземні концентрації азоту 

діоксиду становлять 0,0026 ГДК (з врахуванням фону – 0,0426 ГДК). Виконання 

розрахунку розсіювання за іншими забруднюючими речовинами недоцільно. 

Таким чином, перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону 

над нормативами ГДК не спостерігається. 

 

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу 
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.  

Згідно картографічних даних, наведених у Загальному звіті про результати 

розрахунку забруднення атмосфери, виконаному в програмному комплексі «EOL+» 

версія 5.3.8 (додаток 14), «зона впливу» (ізолінія з максимальною приземною 

концентрацією 0,05 ГДК) не виходить за межі території планованої діяльності. 

В «зону впливу» планованої експлуатації зрошувальної мережі житлова забудова 

не потрапляє. 

 

Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою дощувальних установок в 

розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови можна вважати відсутнім, 

що відповідає вимогам «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», 

затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. Отже, в період 

експлуатації проектованої меліоративної системи експлуатаційне обладнання не зробить 

шкідливого шумового впливу на межі найближчої житлової забудови. 
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При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачається утворення 

твердих побутових відходів від життєдіяльності обслуговуючого персоналу (4 клас 

небезпеки). Побутові відходи збираються в контейнери для сміття й будуть вивозитися 

по мірі накопичення спеціалізованими підприємствами згідно договору для розміщення 

на полігоні ТПВ. 

 

Транскордонний вплив не передбачається. 
 

5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 

ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 
 

В адміністративному відношенні ділянка нового будівництва меліоративної 

системи СФГ «ПЕРЛИНА» розташована за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області, на відстані 

близько 250 м на південний схід від с. Сокільське. 

Передбачено будівництво меліоративної системи площею 305,1 га, яка 

знаходиться у масиві  378,5967 га, за межами населеного пункту в адміністративних 

межах Павлоградського району Дніпропетровської області. На  земельні ділянки 

загальною площею 320,771 га, СФГ «ПЕРЛИНА» оформлено договори оренди з 

власниками земельних ділянок. Реєстр земельних ділянок, наданих в оренду  

СФГ «ПЕРЛИНА», наведений у додатку 2.  

Ґрунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними  

середньогумусними, що утворилися на лесах. За механічним складом переважають 

середньо-суглинкові різновиди. В орному шарі (0-35 см) вміст гумусу становить 6,45%. 

Чорноземи звичайні, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив, на якому майже 

відсутній поверхневий стік, характеризується досить потужним гумусовим шаром – до 

75 см, рівномірно гумусований, темно-сірий, у вологому стані майже чорний. 

Згідно із ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» вміст гумусу в 

плодородному шарі ґрунту дуже високий. 

Цільове призначення земельних ділянок – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки будуть використовуватися для 

вирощування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. Точкою 

водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода 

подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися 

згідно Дозволу на спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., 

виданого Державним агентством водних ресурсів України та договору  

№ 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із 

використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1).  

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. 

Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти дощувальних установок кругової дії 

«Otech». Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3/рік. 

Схема Олександрівскої зрошувальної мережі наведена у Додатку 5. 

При провадженні планованої діяльності використання біорізноманіття не 

передбачається. 



 

77 
 

5.3.  Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 

теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а 

також здійснення операцій у сфері поводження з відходами 
 

5.3.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
 

При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачаються викиди 

забруднюючих речовин при спалюванні дизельного палива в дизельних двигунах 

дощувальних установок. Валовий викид забруднюючих речовин на період експлуатації 

становитиме 0,378 т/рік. 

Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі 

найближчої житлової забудови  показали, що максимальні приземні концентрації азоту 

діоксиду становлять 0,0026 ГДК (з врахуванням фону – 0,0426 ГДК). Виконання 

розрахунку розсіювання за іншими забруднюючими речовинами недоцільно. 

Таким чином, перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону 

над нормативами ГДК не спостерігається. 

 

5.3.2. Скиди забруднюючих речовин в водні об’єкти 
 

Спорожнення мережі в зимовий та ремонтний періоди, виконується відкачкою 

води через гідранти водовиділу. 

Для обслуговуючого персоналу передбачене встановлення біотуалету на території 

господарства з подальшим вивезенням господарсько-побутових стоків спеціалізованими 

підприємствами на очисні споруди. 

Прийняті рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.  

 

5.3.3. Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення 
 

Шум, що створюється дощувальною технікою відповідає нормативним вимогам. 

Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою дощувальних установок в 

розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови можна вважати відсутнім, 

що відповідає вимогам «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», 

затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. 

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму для планованої діяльності не 

потрібно. 

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як 

«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами. 

Плановане будівництво меліоративної системи не створюватиме світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.  
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5.3.4. Операції у сфері поводження з відходами 
 

При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачається утворення 

твердих побутових відходів від життєдіяльності обслуговуючого персоналу. 

Побутові відходи збираються в контейнери для сміття й будуть вивозитися по мірі 

накопичення спеціалізованими підприємствами згідно договору для розміщення на 

полігоні ТПВ. 

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами буде носити довгостроковий характер, в той час за рахунок відповідності 

діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої 

діяльності на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується. 

Передбачається допустимий вплив на довкілля, зумовлений операціями у сфері 

поводження з відходами. 

 

5.4.  Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 
 

5.4.1. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я людей та 

довкілля 

 
Однією з найгостріших міжнародних проблем є проблема погіршення стану 

навколишнього середовища. Для підтримання нормативно-безпечного стану складових 

навколишнього середовища і виключення негативного впливу підприємств вже на етапі 

проектування необхідно проведення послідовного оцінювання екологічної безпеки. 

Сучасна парадигма сталого розвитку суспільства вимагає під час оцінювання впливів на 

навколишнє середовище прийняття екологічно безпечних рішень, які можуть бути 

обґрунтованими визначенням ризиків змін стану складових навколишнього середовища 

від впровадження об’єкта в екологічну систему. 

Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних 

етапів, а саме: 

- Ідентифікацію небезпеки; 

- Оцінку експозиції; 

- Характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь"); 

- Характеристику ризику. 

Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх 

токсичні властивості, поширення у навколишньому середовищі, стійкість, здатність до 

біокумуляції і міграції природними ланцюгами, здатність викликати негативні ефекти 

(необоротні, віддалені) і чисельність населення, на яке потенційно вони можуть 

впливати. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана 

відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від 

13.04.2007 (далі по тексту «Методичні рекомендації…»). 
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Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефектів 
 

Для характеристики ризику розвитку неканцерогенних ефектів найчастіше 

використовують два показники: максимальна недіюча доза і мінімальна доза, що 

викликає пороговий ефект.  

Дані показники є основою для установлення рівнів мінімального ризику – 

референтних доз (RfD) і концентрації (RfC). Перевищення референтної дози не 

обов’язково пов’язане із розвитком шкідливого ефекту, але чим вища доза 

впливу і чим більше вона перевищує референтну, тим більша імовірність його 

виникнення, однак оцінити цю імовірність за даного методичного підходу неможливо. У 

зв’язку з цим кінцевими характеристиками оцінки експозиції на основі референтних доз 

і концентрацій є коефіцієнти (HQ) та індекси (HI) небезпеки. Якщо референтна доза не 

перевищена, то ніяких регулюючих втручань не потрібно. У випадку, коли вплив 

речовини перевищує (RfD), виникає небезпека, величину якої можна оцінити лише за 

допомогою вивчення залежності «доза-відповідь» та спектру шкідливих ефектів. 

 

Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом 

розрахунку індексу небезпеки, HI, за формулою: 

HI=ΣHQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки окремих речовин: 

 HQi=Ci/RfCi, 

де Ci – розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на границі житловій 

зони, мг/м3; 

 RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини. 

Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено в таблиці 5.5.1. 

 

Таблиця 5.5.1 – Критерії неканцерогенного ризику 
Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 

зневажливо малий 
˂ 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, 

однак не може розглядатися як досить прийнятна 
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 
> 1 

 

Для речовин, щодо яких не встановлено безпечну референтну концентрацію, 

приймається значення середньодобової гранично допустимої концентрації (ГДК) або 

орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД). 

Розрахунки неканцерогенних ризиків виконувались тільки для тих речовин, для 

яких здійснювались розрахунки розсіювання згідно визначеної доцільності їх 

проведення згідно п. 5.21 ОНД-86. 

Результати розрахунків зведені в таблицю: 
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Таблиця 5.5.2 – Розрахунок неканцерогенного ризику 

Найменування забруднюючої речовини 

Розрахункова 

середньорічна 

концентрація 

i-тої речовини, 

мг/м3 

Безпечний 

рівень 

впливу, 

мг/м3 

Коефіцієнт 

небезпеки 

HQ 

1 2 3 4 

Діоксид азоту 0,00052 0,04 0,013 

Сумарний ризик HQ загальний 0,013 

 

Отже, неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих 

речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, можна вважати 

допустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. 

 

Оцінка ризику розвитку канцерогенних ефектів 

 
Оцінка канцерогенного ризику не провадилась, тому що в складі викидів відсутні 

забруднюючі речовини, що володіють канцерогенним ефектом. 

 

Оцінка соціального ризику планованої діяльності 

 
 Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 значення соціального ризику визначається за 

формулою: 

 Rs=CRa*Vu*(N/T)*(1-Np), 

де  Rs – соціальний ризик; 

 CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох забруднюючих атмосферу 

речовин; 

 Vu – вразливість території від проявів забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі 

об'єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці;  

 N – чисельність населення; 

 T – середня тривалість життя; 

 Np – коефіцієнт, що враховує зміну чисельності робочих місць. 

 Середня тривалість життя прийнята відповідно до додатку И ДБН А.2.2-1-2003, 

T=70 років. 

 

Таблиця 5.5.3 - Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику 

Ризик 

протягом 

життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення >10 –3 

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення 10 –3 – 10 –4 

Умовно прийнятний 10 –4 – 10 –6 

Прийнятний <10 –6 

  

Rs = 1×10 -6 × 0,01 × 113/ 70 × (1–0) = 1,61×10 -8 

Отримана величина рівня ризику характеризується як «прийнятна» (менше 10-6). 
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5.4.2. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної 

спадщини 
 

В ході досліджень, проведених Дніпропетровським обласним центром з охорони 

історико-культурних цінностей встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву 

знаходяться 2 об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. 

Джерелом можливого негативного впливу на культурну спадщину під час 

реалізації планованої діяльності є роботи, пов’язані з прокладанням трубопроводу 

зрошувальної мережі. Прямий вплив здійснюється безпосередньо під час підготовчих 

земляних робіт для прокладання труб у місцях розташування відомих пам’яток 

археології, а також нововиявлених об’єктів. Під час цих робіт можуть бути зруйновані 

рельєфні (наземні) ознаки пам’яток археології - курганні насипи та поховання у 

міжкурганному просторі. 

Для об'єктів археології існують такі ризики і потенційні загрози: 

• безповоротна втрата історичної інформації, яку несуть археологічні рештки, у 

разі виконання підготовчих земляних робіт в межах територій об'єктів археології без 

проведення превентивних (випереджуючих) пам'яткоохоронних робіт (розкопок) з 

відповідним науковим дослідженням та документацією усіх поверхневих елементів 

об'єктів археології, ділянок давнього культурного шару і стаціонарних, заглиблених у 

«материк», об’єктів та вміщених у них артефактів; 

• знищення цілісності об’єктів археології та верхніх горизонтів культурних 

нашарувань під час виконання будівельно-монтажних робіт і/або пересування важкої 

будівельної техніки, а також під час функціонування поливальних установок. 

 

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, їх 

комплексів (ансамблів) навколо них мають встановлюватися зони охорони пам’яток: 

охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного шару (Закон України “Про охорону культурної 

спадщини”, ст. 32). 

Для вищезазначених археологічних об’єктів встановлені охоронні зони: 50-ти 

метрові смуги по зовнішньому периметру об’єктів археології. 

Режим використання пам’яток (об’єктів) культурної спадщини полягає в 

збереженні їх цілісності, автентичності, захисті їх від шкідливих впливів господарської, 

іншої антропогенної діяльності, впливів природи. 

Площі земельних ділянок, на яких розташовані кургани, повинні бути виключені з 

ділянок зрошення. 

У разі, якщо пам’яткам загрожує руйнування, знищення або пошкодження в 

результаті будівельних та інших робіт, вимоги пам’яткоохоронного законодавства 

полягають в проведенні повного дослідження (розкопок) цих об’єктів (ст. 37 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»). 

Для забезпечення недоторканності пам’ятників архітектури проектними 

рішеннями передбачено будівництво трубопроводів поза межами зон охорони курганів 

та встановлення дощувальної техніки, конструкція якої дозволяє проводити зрошення, 

не впливаючи на вказані об’єкти. 

Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 
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 Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м.  Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу. 

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 

Ці технічні рішення погоджені Управлінням культури, туризму, національностей і 

релігій, Дніпропетровської ОДА (Додаток 9) та повністю забезпечать недоторканність 

культурних пам’яток під час будівництва та експлуатації системи.   
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5.4.3. Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 
Планована діяльність не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки. Згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про затвердження 

критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської 

діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення 

заходів державного нагляду (контролю)» дана господарська діяльність – з незначним 

ступенем ризику та не підлягає державному обліку. 

В разі виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації, спричиненою поривом 

напірного трубопроводу, буде мати місце утворення ділянок з ознаками затоплення. 

Негативні наслідки не будуть виходити за межі об’єкту, постраждалих від аварійної 

ситуації не передбачається, тому рівень надзвичайної ситуації оцінюється як об’єктовий. 

Для усунення даної надзвичайної ситуації передбачаються наступні заходи: 

- перекриття відповідних засувок для відсічення пошкодженої ділянки; 

- виконання робіт з розробки ґрунту в місці пориву спеціалізованими 

будівельними бригадами; 

- відкачування води з траншей для проведення відновлювальних зварювальних 

робіт; 

- після відновлення цілісності трубопроводу проводяться роботи з засипки місця 

пориву та планування поверхні землі. 

 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій необхідно дотримуватися 

наступних заходів: 

- нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної 

мережі; 

- підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані; 

- дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних 

робіт, що мають профілактичний характер і попереджують передчасне зношування, 

пошкодження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і 

частин обладнання. 

 

Проектними рішеннями передбачено розміщення мережі трубопроводів 

зрошуваної ділянки за межами охоронної зони курганних насипів. Дощувальні пристрої 

повинні бути відключеними та не впливати на ґрунт в межах охоронної зони. Оскільки 

конструктивні елементи зрошувальної мережі знаходяться за межами охоронної зони 

історичних пам’яток і не є об’єктами історичних пам’яток, втрати об’єктів культурної 

спадщини не передбачається. 

 

Заходи, спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих аварійних ситуацій, 

дозволяють знизити можливості їх виникнення, а у випадку виникнення, запобігти або 

пом’якшити вплив на довкілля. Рішення зазначених цілей забезпечується  

профілактичними та  технічними  заходами запобігання та пом’якшення впливу 

надзвичайних ситуацій. 

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої 

діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій 

не передбачається. 
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5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої 

діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з 

територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 

поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання 

природних ресурсів 
 

Вплив кумулятивний – прогресивне посилення впливу хімічної сполуки чи 

іншого реагенту, пов'язане з їх нагромадженням в організмах, угрупованнях або в 

екосистемі в цілому. Вплив кумулятивний виникає також у разі додавання дискретних 

порцій одного чинника і супроводжується посиленням загального, але збереженням 

індивідуального впливу. 

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської  

ОДА від 22.03.2021 р. № 3-2019/0/261-21 (додаток 10) ділянка будівництва 

меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» межує з територією що зарезервована під 

подальше створення національного природного парку «Орільський» (рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI). 

В межах здійснення та впливу планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, а також зарезервованих для заповідання територій 

відповідно до Переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення не обліковується. 

Незначні, короткострокові  викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

будуть здійснюватись в період проведення монтажних робіт системи зрошення. 

При експлуатації системи зрошення викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря не перевищують величин приземних концентрацій з урахуванням фону над 

нормативами. Під час реалізації планованої діяльності кумулятивний вплив на 

атмосферне повітря буде незначний. 

Скиди забруднених стоків в поверхневі та підземні водні об’єкти відсутні. Під час 

реалізації планованої діяльності кумулятивний вплив на водне середовище буде 

відсутній. 

Кумулятивний вплив об’єкту будівництва по шумовим навантаженням не 

очікується, оскільки впровадженні спеціальні заходи зменшення впливу. 

Тому нагромадження в організмах, угрупованнях або в екосистемі в цілому 

хімічної сполуки чи іншого реагенту, а також додавання дискретних порцій одного 

чинника при реалізації планованої діяльності здійснюватись не буде. 

 

При проектуванні зрошувальної мережі враховані вимоги чинного законодавства 

щодо охоронних зон пам’ятників археології (курганів та курганних могильників).  

Згідно «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток 

археології, розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га (зрошування)» наданих 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

(додаток 3), встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 

об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. 

Для вищезазначених археологічних об’єктів встановлені охоронні зони: 50-ти 

метрові смуги по зовнішньому периметру об’єктів археології. 

Згідно прийнятих проектних рішень здійснення зрошування в охоронних зонах 

курганів та будівництво будь-яких об’єктів (в т.ч. здійснення земляних робіт та 
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прокладання трубопроводів) в межах охоронної зони не передбачається.  

Для забезпечення недоторканності пам’ятників архітектури проектними 

рішеннями передбачено будівництво трубопроводів поза межами зон охорони курганів 

та встановлення дощувальної техніки, конструкція якої дозволяє проводити зрошення, 

не впливаючи на вказані об’єкти. 

Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 

 Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м.  Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу. 

Ці технічні рішення забезпечують недоторканність культурних пам’яток під час 

будівництва та експлуатації системи. 

 

У зв’язку з вищенаведеним негативний кумулятивний вплив на довкілля не 

очікується. 
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5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

 
Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 

- теплове забруднення повітряного басейну; 

- зміна водного режиму району. 

 Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери при експлуатації зрошувальної 

мережі відсутній. 

Зрошування дощуванням у комплексі з існуючими лісосмугами знижує 

випаровування з поверхні ґрунтів та транспірацію рослин. При зрошуванні дощуванням 

більш інтенсивно та ефективно поглинається сонячна енергія.  

Зрошування дощуванням у літній час знижує температуру повітря у денний час та 

зменшує її коливання протягом доби.  

Проектоване зрошування сільськогосподарських рослин дощуванням не буде 

негативно впливати стан клімату та мікроклімату зрошувальної ділянки. 
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5.7. Технологія і речовини, що використовуються 
 

Підприємством СФГ «ПЕРЛИНА» планується нове будівництво меліоративної 

системи за межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського 

району Дніпропетровської області. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. Точкою 

водозабору є Головна насосна станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода 

подається до регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ (додаток 5). Полив буде здійснюватися згідно Дозволу на 

спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., виданого Державним 

агентством водних ресурсів України та договору № 70 від 28.04.2021, про надання 

послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних споруд 

Павлоградського МУВГ для зрошення сільськогосподарських земель (додаток 1).  

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. 

Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти дощувальних установок кругової дії 

«Otech». Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3/рік. 

Джерело електроенергії РП-0,4 кВ – існуюча розподільча шафа у будівлі насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи. Електропостачання буде 

здійснюватись згідно договору № 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із 

переміщенням води із використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на 

полив зрошувальних сільськогосподарських земель (додаток 1). 

Загальна протяжність трубопроводів – 4325 м. Внутрішньогосподарська 

зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб.  

Планованою діяльністю передбачається полив сільськогосподарських культур 

способом дощування широкозахватними дощувальними установками фірми «Otech» 

кругової дії в кількості 6 одиниць. На зрошуваній ділянці застосовується модульний 

принцип водорозподілу з індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє 

організувати на ділянці багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для 

проведення поливів за потребою. 

Облік використаної води буде здійснюватись згідно умов договору  

№ 70 від 28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із 

використанням гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1). 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м. Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу.  

Робота системи зрошення передбачає повну автоматизацію процесу поливу. З 

панелі керування зрошувальної машини оператор може легко задати необхідну норму 

зрошення з урахуванням мінливих умов. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, 

ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ 

ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 
 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення 

задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом 

природного середовища.  

Контролювання і аналізування змін, які відбуваються в природних комплексах 

внаслідок дії меліоративних заходів, забезпечує організація еколого-меліоративного 

моніторингу системи комплексних спостережень, оцінювання та прогнозування стану 

природного середовища на меліорованих і прилеглих землях, а також загальних 

спостережень за ситуацією на території водозбору. 

Загальне оцінювання впливу меліорації на природні комплекси здійснюється за 

допомогою:  

- порівняння даних про стан природних комплексів у природних умовах (до 

проведення меліорації) і в техногенних умовах (через 3-5 років після введення 

осушуваного або зрошуваного об'єкту меліорації в експлуатацію);  

- порівняння інформації про стан природних комплексів за техногенних умов з 

аналогом, розташованим поза зоною впливу меліорації (на прилеглих зонах);  

- встановлення фактичної зони впливу меліорації на прилеглі землі і порівняння з 

проектною (прогнозованою).  

 

Кількісне оцінювання еколого-меліоративного стану земель (загального стану 

геологічного середовища, що зазнало впливу меліорації) на певний момент часу 

проводять за комплексом гідрогеологічних, інженерно-геологічних і ґрунтово-

меліоративних показників, а також показників забруднення ґрунтів і вод. 

Ефективність еколого-меліоративного моніторингу значною мірою залежить від 

точності вибору і обґрунтування об'єкта досліджень, яким може бути еталонна (типова) 

зрошувальна система, що у достатньому обсязі характеризує весь комплекс природних 

умов, а також різновиди способів зрошування, рівня експлуатації сільськогосподарських 

меліорованих земель, включаючи і природоохоронні заходи. 

 

При підготовці Звіту з ОВД використані дані «Висновку про гідрогеолого-

меліоративний стан орендованих земель С(Ф)Г «Перлина» на яких планується 

зрошення», наданого Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області 

Державного агентства водних ресурсів України у 2021 р. 

Оцінка придатності води за ступенем дії на ґрунти та рослини проводилась за 

агрономічними критеріями її якості згідно ДСТУ 2730:2015 «Захист довкілля. Якість 

природної води для зрошення. Агрономічні критерії» та ВНД 33-5.5-09-2001 «Система 

контролю якості зрошувальних і забрудненості дренажних та скидних вод». 

У зв’язку з тим, що проектована зрошувальна мережа розташована за межами 

населених місць, а у найближчих населених пунктах – с. Олексіївка та с. Сокільське  – 

спостереження за станом атмосферного повітря Дніпропетровським регіональним 

центром з гідрометеорології не проводяться, величини фонових концентрацій 

забруднюючих речовин визначені згідно «Порядку визначення величин фонових 

концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», затверджених 
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Наказом Мінприроди України 30.07.2001 р. № 286 (лист Департаменту екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської ОДА № 3-2441/0/261-21 від 07.04.2021 р. – 

додаток 11). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації проектованого об’єкту здійснювався за 

методиками, допущеними до використання на території України. Кількісна оцінка 

впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері 

охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови. 

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «EOL+» 

версія 5.3.8, розробленою Київським КБСП „ТОПАЗ” і рекомендованою для 

використання Мінприроди України (лист Мінприроди України № 3141/10/2-10 від 

27.03.2007 р.). Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку 

концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 

підприємств ОНД-86". Дана програма призначена для оцінки впливу викидів 

забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного 

шару атмосфери. 

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні 

документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу («Державні санітарні 

норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на 

території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 

463, ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 

шуму сельбищних територій»). 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВІСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
 

При виконанні будівельних робіт та провадженні планованої діяльності  

передбачений ряд заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного 

впливу на довкілля. 

 

Період будівництва 

При проведенні будівельних робіт повинні бути передбачені такі заходи з 

охорони навколишнього середовища (поверхневих, підземних вод, ґрунту, рослинного і 

тваринного світу, умов життєдіяльності людини, навколишніх об'єктів техногенного 

середовища): 

- роботи будуть вестися потоковим методом, при якому одночасно 

працюватимуть не більше трьох машин, що знижує рівень шумового впливу; 

- будівельні машини, що використовуються при здійсненні будівельно-монтажних 

робіт, повинні проходити регулярний контроль токсичності димності у відпрацьованих 

газах та визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів 

згідно з ДСТУ 4277-04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та 

вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому 

паливі» та ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах 

автомобілів з дизелями або газодизелями»; 

- при здійсненні будівельно-монтажних робіт передбачені заходи з недопущення 

перемішування рослинного ґрунту з мінеральним; 

- будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись в межах ділянок відводу,  

забороняється влаштування місця зупинок техніки, складування паливно-мастильних 

матеріалів за межами будівництва; 

- відходи, що утворюються від виконання будівельних робіт,  повинні зберігатися 

у спеціально відведених місцях та вивозитися в закритих контейнерах або спеціальним 

транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його транспортування; 

- передача відходів, що утворюються від виконання будівельних робіт, 

спеціалізованим організаціям згідно чинного природоохоронного законодавства; 

- при проведенні будівельних робіт повинна використовуватися тільки 

спеціалізована техніка та сертифіковані матеріали; 

- роботи мають проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними 

організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони навколишнього 

природного середовища;. 

Після закінчення будівельно-монтажних робіт передбачено: 

- рекультивація рослинного шару ґрунту; 

- видалення з меж будівельного майданчика всіх тимчасових  споруд; 

- прибирання від залишків відходів, що утворилися під час виконання будівельних 

робіт. 

Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в 

період проведення будівельних робіт, покладається на спеціалізовані організації, що 

виконують ці роботи. 
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Період експлуатації 

При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачається комплекс 

організаційно-технічних заходів, направлених на запобігання, відвернення, 

уникнення, зменшення та усунення негативного впливу на довкілля: 

- будівництво закритої зрошувальної системи, що запобігає підняттю ґрунтових 

вод; 

- дотримання рекомендованих режимів зрошення сільськогосподарських 

культур, застосування науково-обґрунтованих поливних норм, їх кількості і строків 

поливів; 

- для контролю родючості ґрунтів ділянки періодично проводити агрохімічну 

зйомку для визначення вмісту поживних речовин (NРК) та гумусу; 

- визначити величину найменшої вологоємності (НВ) для розрахунку поливних 

норм та встановлення нижньої межі допустимого висихання ґрунтів;  

- при зрошенні застосовувати водозберігаючі технології. Забезпечувати 

оптимальні поливні норми. Проводити контроль якості іригаційної води 2-3 рази за 

поливний період; 

- використовувати агрохімічні заходи зі збереження родючості ґрунтів; 

- зрошення з показниками рН води вищими 8,2 обмежувати без додаткових 

заходів; 

- догляд за існуючими захисних лісосмугами; 

- дотримання охоронних зон для пам’ятників археології місцевого значення 

(курганів); 

- збирання господарсько-побутових відходів у спеціально відведених місцях з 

подальшою передачею спеціалізованим підприємствам для розміщення на полігоні 

ТПВ; 

- дотримання правил експлуатації напірних трубопроводів; 

- планові перевірки запірно-регулюючої арматури для підтримки її в справному 

стані; 

- підтримка зрошувального обладнання в справному експлуатаційному стані. 

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій передбачається: 

- нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної 

мережі, 

- підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані; 

- дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних 

робіт, що мають профілактичний характер і попереджують передчасний знос, 

пошкодження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і 

частин обладнання. 

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного впливу на 

довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності не передбачається. 

З врахуванням дотримання вищенаведених заходів, спрямованих на запобігання 

та зменшення негативного впливу на довкілля, при виконанні підготовчих і будівельних 

робіт та провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне 

та водне середовище, ґрунти, кліматичні фактори, допустимий вплив зумовлений 

операціями у сфері поводження з відходами, відсутність впливу на стан фауни, флори, 

біорізноманіття, матеріальні об’єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-

економічні умови.  

У зв’язку з вищенаведеним компенсаційні заходи не передбачаються. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ 

ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЙ 
 

Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через 

можливість виникнення надзвичайних ситуацій, наведеним у розділі 5.4.3 даного Звіту, 

значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого 

вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається. 

Згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 за 

класифікацією надзвичайних ситуацій, виникнення яких можливе на об’єкті 

господарської діяльності, код надзвичайної ситуації – 10170 – Аварії на трубопроводах. 

Визначення по результатам аналізу джерела небезпеки, які при певних умовах 

(аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ та 

інше) можуть стати причиною виникнення надзвичайної ситуації з перевищенням 

порогових значень показників ознак надзвичайної ситуації: 

Найменування джерела небезпеки Аналог джерела небезпеки 

Напірний трубопровід Гідротехнічні споруди 

 

Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки: 

Найменування джерела небезпеки Вид небезпеки 

Напірний трубопровід Екологічна 

 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх 

господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності 

здійснення заходів державного нагляду (контролю)» дана господарська діяльність – з 

незначним ступенем ризику та не підлягає державному обліку. 

 

В разі виникнення надзвичайної (аварійної) ситуації, спричиненою поривом 

напірного трубопроводу, буде мати місце утворення ділянок з ознаками затоплення. 

Негативні наслідки не будуть виходити за межі об’єкту, постраждалих від аварійної 

ситуації не передбачається, тому рівень надзвичайної ситуації оцінюється як об’єктовий. 

Для усунення даної надзвичайної ситуації передбачаються наступні заходи: 

- перекриття відповідних засувок для відсічення пошкодженої ділянки; 

- виконання робіт з розробки ґрунту в місці пориву спеціалізованими 

будівельними бригадами; 

- відкачування води з траншей для проведення відновлювальних зварювальних 

робіт; 

- після відновлення цілісності трубопроводу проводяться роботи з засипки місця 

пориву та планування поверхні землі. 

 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій необхідно дотримуватися 

наступних заходів: 

- нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної 

мережі, 
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- підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані; 

- дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних 

робіт, що мають профілактичний характер і попереджують передчасний знос, 

пошкодження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і 

частин обладнання. 

 

Заходи спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих надзвичайних 

ситуацій дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у 

випадку її виникнення, запобігти або пом’якшити вплив на довкілля. Рішення 

зазначених цілей забезпечується  профілактичними та  технічними  заходами 

запобігання та пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій. 

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої 

діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних 

ситуацій не передбачається. 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 
 

Основним документами для написання Звіту з оцінки впливу на довкілля, на 

даний час, є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною 

Радою 23.05.17 за № 2059-VIII та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 

р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з 

оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля», а також «Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання 

звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених Наказом Міндовкілля від 15.03.2021 р. 

№ 193. 

При підготовці Звіту з ОВД виникли труднощі у зв’язку з відсутністю сучасної 

методологічної бази та недосконалістю діючих методик розрахунку викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря для розроблення матеріалів по оцінці 

впливу на довкілля. 

Інших труднощів у процесі підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля не 

виявлено. 
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 

УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Інформування громадськості про плановану діяльність СФГ «ПЕРЛИНА», яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, а саме нове будівництво меліоративної системи  

СФГ «ПЕРЛИНА» розташована за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Павлоградського району Дніпропетровської області, здійснювалось згідно статей 4 та 5 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

(реєстраційний номер справи 2021337474) 04.03.2021 р. було оприлюднено на 

офіційному веб-сайті в мережі Інтернет уповноваженого територіального органу – 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. 

Також, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля, було оприлюднено шляхом опублікування в двох друкованих засобах масової 

інформації (газета «Вісті Придніпров’я», випуск № 8 (4009) від 04.03.2021 р. та  газета 

«Рідний край», випуск № 10 від 05.03.2021 р.), а також розміщене на дошках оголошень 

органу місцевого самоврядування – Юр’ївської селищної ради за адресою: 

Дніпропетровська обл., Павлоградський район (колишній Юр’ївський район),  

смт. Юр’ївка, вул. Центральна, буд. 67/1, та у громадському місці – Дніпропетровська 

обл., Павлоградський район, с. Олексіївка, вул. Травнева. 

Згідно з інформацією від уповноваженого територіального органу (лист 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА № 44/0/490-21 від 

01.04.2021 р. та № 48/0/490-21 від 05.04.2021 р.– додаток 19) протягом 20 робочих днів з 

дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля надійшли від Громадських організацій «Екологічний патруль» (лист 

№ 24/03/21 від 24.03.21 р), та «Українська природоохоронна група» (лист № 278/2021 

від 01.04.2021). 

 

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи обґрунтоване 

відхилення зауважень і пропозицій наведена у таблицях 10.1 та 10.2: 
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Таблиця 10.1 – Зауваження і пропозиції від Громадської організації «Екологічний патруль» до планованої діяльності та їх 

врахування  

№ 

з/п 

Зауваження і пропозиції Врахування зауважень та пропозицій у звіті з ОВД 

1 2 3 

1 Навести характеристику джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, схему їх розміщення, розрахунок 

маси викидів з посиланням на застосовані 

методики, розрахунки приземних 

концентрацій з посиланням на використані 

програмні засоби, дані фонового забруднення 

атмосфери в районі розміщення об’єкта. 

Зауваження враховане повністю. 

Характеристики джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, а також розрахунок  маси викидів з посиланням на застосовані 

методики наведено у розділах 1.5.1.3. та 1.5.2.3.  

Схему розміщення джерел впливу на довкілля наведено у Додатку 6. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин виконані згідно діючих на 

території України розрахункових методик (розділ 1.5.23 Звіту з ОВД). 

Для оцінки впливу проектованої меліоративної системи виконаний 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери (розділ 5.1 Звіту з ОВД). Розрахунок розсіювання шкідливих 

речовин в приземному шарі атмосфери виконаний відповідно до вимог ОНД-

86 за програмою «EOL+» версія 5.3.8, розробленою Київським КБСП 

„ТОПАЗ” і рекомендованою для використання Мінприроди України (лист 

Мінприроди України № 3141/10/2-10 від 27.03.2007 р.).  

Проектована зрошувальна мережа розташована за межами населених місць. У 

найближчих населених пунктах – с. Сокільське та с. Олексіївка – 

спостереження за станом атмосферного повітря Дніпропетровським 

регіональним центром з гідрометеорології не проводяться.  

У зв’язку з цим, величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

були визначені Департаментом екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА згідно «Порядку визначення величин фонових 

концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», 

затверджених Наказом Мінприроди України 30.07.2001 р. № 286 (лист 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА № 3-

2441/0/261-21 від 07.04.2021 р. – додаток 11). 
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2 Надати різновид і характеристику 

виробничого обладнання 

Зауваження враховане повністю. 

Інформація про перелік обладнання, їх характеристики  та технології, що 

застосовуються в планованій діяльності наведено у розділі 5.7. 

3 Вказати яку систему екологічного 

моніторингу ґрунтів планується застосувати 

при здійсненні планованої діяльності 

Зауваження враховане повністю. 

Спостереження за еколого-меліоративним станом зрошуваних і прилеглих до 

них земель будуть виконуватися згідно з вимогами п. 3.3.2 «Інструкції з 

організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель», 

затвердженої Наказом Державного комітету України по водному 

господарству № 108 від 16.04.2008 р. До складу спостережень за еколого-

меліоративним станом зрошуваних і прилеглих до них земель входять 

спостереження за: 

- глибиною залягання рівнів ґрунтових вод; 

- мінералізацією та хімічним складом ґрунтових  і  зрошувальних вод; 

- засоленням та солонцюватістю ґрунтів; 

- підтопленням сільських   населених   пунктів   у   зоні   дії меліоративних 

систем; 

- технічним станом зрошувальних, колекторно-дренажних та скидних систем, 

у тому числі  водоприймачів, що впливають  на еколого-меліоративний стан 

земель. 

4 Детально описати систему забору води. Зауваження враховане повністю. 

Спосіб подачі води – механічний. Точкою водозабору є Головна насосна 

станція № 2, далі трубопроводом довжиною 8730 м вода подається до 

регульованого басейну НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Водозабір для зрошення здійснюється від існуючої 

насосної станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, 

Павлоградського МУВГ. Схема Олександрівскої зрошувальної мережі 

наведена у Додатку 5. 

5 Надати фонові концентрації забруднюючих 

речовин джерела водопостачання 

Зауваження враховане повністю. 

Хімічний аналіз проб води було виконано в лабораторії моніторингу вод та 

води Дніпропетровської області (свідоцтво про визнання технічної 
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компетентності №LB/25/18 від 16.11.2018 р.). Результати хімічного аналізу 

води наведено у розділі 1.5.2.2. 

6 Перелік відходів від виробничої діяльності та 

зазначити ліцензійні організації яким 

передаються ці відходи та в якому обсязі 

Зауваження враховане повністю. 

При експлуатації проектованої меліоративної системи передбачається 

утворення твердих побутових відходів від життєдіяльності обслуговуючого 

персоналу. Побутові відходи збираються в контейнери для сміття й будуть 

вивозитися по мірі накопичення спеціалізованими підприємствами згідно 

договору для розміщення на полігоні ТПВ. Договори на передачу 

спеціалізованим підприємствам для подальшого поводження з відходами 

будуть укладатися з моменту початку планованої діяльності. 

7 Зазначити наявність проєкту санітарно-

захисної зони плануємої діяльності та перелік 

об’єктів, які входять в ССЗ та відстань до 

найближчої житлової забудови. 

Зауваження враховане повністю. 

Нормативна санітарно-захисна зона для проектованої системи зрошування не 

встановлена, найближча житлова забудова (с. Сокільське) розташована на 

відстані  

250 м від ділянки планованої діяльності. Відстань від жерел впливу до 

найближчої житлової забудови становить 1250 м. Встановлювати санітарно-

захисну зону недоцільно, оскільки зона впливу не виходить за межі ділянки 

планованого будівництва та експлуатації зрошувальної мережі. 

8 Детально описати всі можливі аварійні 

ситуації та їх вплив на населення в разі їх 

виникнення та надати заходи реагування для 

їх ліквідації. 

Зауваження враховане повністю.  

Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, 

зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів 

запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та 

заходів реагування на надзвичайні ситуацій наведений у розділі 8 Звіту з 

ОВД. 

 

9 Які саме заходи заплановані для 

недопущення порушення цілісності курганів 

та їх захисної зони при здійсненні 

будівельних робіт та при веденні 

господарської діяльності. 

Зауваження враховане повністю. 

Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між 

опорними колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над 

курганом сухим ходом. 
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 Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між 

опорними колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над 

курганом сухим ходом. 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  

R3030 ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування 

яких складає до 10 м.  Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні 

землі, та утворення масивної каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  

збільшення радіусу виливу. 

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 

Ці технічні рішення погоджені Управлінням культури, туризму, 

національностей і релігій, Дніпропетровської ОДА (Додаток 9) та повністю 

забезпечать недоторканність культурних пам’яток під час будівництва та 

експлуатації системи.   

 

Таблиця 10.2 – Зауваження і пропозиції від Громадської організації «Українська природоохоронна група»  до планованої діяльності та їх 

врахування 

1 Зауваження і пропозиції Врахування зауважень та пропозицій у звіті з ОВД 

1 Загального характеру:  

1 Деталізувати місце провадження планової 

діяльності та розташування основних 

об’єктів цієї діяльності на топографічній 

основі: 

- на великомасштабній (топографічній) 

карті; 

- на викопіювання з генплану території; 

- на супутниковому знімку високої 

роздільної здатності. 

Зауваження враховане частково.  

Деталізоване місце провадження планованої діяльності відображено на  

оглядовій карті району проведення робіт (рис. 1.1.), та у додатках: 

4. Схема планованої діяльності СФГ «ПЕРЛИНА» масштаб 1:5000. 

5. Схема Олександрівскої зрошувальної мережі. 

6. Ситуаційна карта-схема джерел впливу на довкілля. 

У Додатку 20 наведений лист Юр'ївської селищної ради щодо надання 

викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану території 

№ 731/0/2-21 від 05.05.2021 р. 
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1 Зауваження і пропозиції Врахування зауважень та пропозицій у звіті з ОВД 

2 На вищезазначених картах пропонуємо 

вказати: 

- місце розташування всіх земельних ділянок 

для вирощування сільськогосподарських 

культур на території планованої діяльності 

(додатково зазначити в звіті кадастрові 

номери відповідних земельних ділянок та 

інформацію про їх власників); 

- розташування обладнання, що буде 

здійснювати водозабір із водойми, а також 

всіх трубопроводів, що постачатимуть та 

розподілятимуть воду з до місць її 

використання, та всіх зрошувальних 

установок; 

- межі водоохоронної зони водойми, з якої 

планується водозабір, згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України №486 від 

08.05.1996 р., та прибережної захисної 

смуги, встановленої згідно вимог Водного 

кодексу України; 

- санітарно-захисну зону навколо території 

планової діяльності згідно чинних 

нормативів; 

-об’єкти природно-заповідного фонду 

(ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної 

спадщини та екомережі, які знаходяться 

поблизу місця провадження планованої 

діяльності, в тому числі у водоохоронній 

зоні річки. 

Зауваження враховане повністю.  

Місце розташування земельної ділянки для вирощування 

сільськогосподарських культур наведену на рис. 1.1, додатках 4, 5, 6. На 

ділянки загальною площею 320,771 га СФГ «ПЕРЛИНА» оформлені 

договори оренди з власниками земельних ділянок. Реєстр земельних ділянок, 

наданих в оренду СФГ «ПЕРЛИНА», наведений у додатку 2. 

 Передбачено будівництво меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» 

площею 305,1 га у масиві земель  378,5967 га за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Водозабір здійснюється від існуючої насосної станції НСП №7 

Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ.  

Згідно Водного Кодексу України ширина прибережної зони каналу Дніпро-

Донбас становить 100 м. 

Санітарно-захисна зона навколо території планової діяльності не 

передбачена чинним законодавством. 

Інформація щодо об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової 

мережі, культурної спадщини та екомережі, які знаходяться поблизу місця 

провадження планованої діяльності, в тому числі у водоохоронній зоні річки, 

наведена у розділах 1.5.2.6, 1.5.2.8, 3.4 Звіту з ОВД. 
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1 Зауваження і пропозиції Врахування зауважень та пропозицій у звіті з ОВД 

3 В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ 

та Смарагдової мережі на території 

планованої діяльності, або в районі 

водозабору, оцінити вплив планованої 

діяльності на їх природні комплекси та 

об’єкти (види флори і фауни, їх угруповання 

та оселища), що охороняються. 

Зауваження враховане повністю.  

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської  ОДА від 22.03.2021 р. № 3-2019/0/261-21 (додаток 10) 

ділянка будівництва меліоративної системи СФГ «ПЕРЛИНА» межує з 

територією що зарезервована під подальше створення національного 

природного парку «Орільський» (рішення Дніпропетровської обласної ради 

від 21.10.2015 №680-34/VI). 

В межах здійснення та впливу планованої діяльності територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, а також зарезервованих для заповідання 

територій відповідно до Переліку територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення не обліковується. 

На території будівництва зрошувальної мережі об'єкти рослинного світу, 

занесені до Червоної книги України, Переліку рідкісних та зникаючих видів 

судинних рослин Дніпропетровської області, які потребують охорони, 

тварини, які занесені до Червоної книги України або до регіонально-

рідкісних видів, дикі оселища, які охороняються Бернською конвенцією, 

відсутні.  

Слід зазначити, що ділянка будівництва меліоративної системи 

антропогенно змінена в процесі здійснення на ній сільськогосподарської 

діяльності протягом тривалого часу. 

У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог 

статті 27 Закону України «Про рослинний світ», вони будуть пересаджені на 

ділянки з однотипними умовами місцезростання. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення типових природних 

рослинних угруповань,  занесених до Зеленої книги України, будуть вжиті 

відповідні заходи охорони, які передбачені «Положенням про Зелену книгу 

України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 

серпня 2002 р. № 1286. 
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При виявленні на території планованої діяльності об'єктів рослинного світу, 

занесених до Червоної книги України, СФГ «ПЕРЛИНА» у відповідності до 

вимог статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде 

забезпечено їх охорону та відтворення шляхом: 

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 

світу, заборони їх використання (добування та збирання) в господарських 

цілях; 

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-

правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх 

популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти 

Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги 

України під час розроблення проектної та проектно-планувальної 

документації; 

- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони 

перебували (зростали); 

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 

Територія планованого будівництва зрошувальної системи не входить в 

зону біосферних заповідників. 

4 Деталізувати технічні характеристики 

планової діяльності, зокрема: 

- типи та технічні характеристики всього 

Зауваження враховане повністю.  

Дана інформація наведена у розділах 1.3, 1.4, 1.5, 4, 5, 7 даного Звіту з ОВД. 

Термін експлуатації зрошувальної системи виконаної з поліетиленових 
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обладнання, що буде задіяне в процесі 

провадження планованої діяльності на всіх її 

етапах, в тому числі зрошувального і 

водозабірного обладнання; 

- інформацію про технічний стан (рік 

введення в експлуатацію, нормативний 

термін експлуатації, ступінь зносу) та рівень 

амортизації цього обладнання; 

- опис всіх технологічних процесів, що 

будуть відбуватися при провадженні 

планової діяльності, та очікувані рівні 

викидів/скидів забруднюючих речовин в 

атмосферу, водойми та ґрунти при цьому; 

-опис пропонованого процесу виведення з 

експлуатації конструкцій зрошувальної 

системи по завершенню нормативного 

терміну їх експлуатації; 

- детальний опис компенсаційних заходів, 

пропонованих для мінімізації та уникнення 

негативних впливів планової діяльності на 

навколишнє природне середовище; 

- опис програми моніторингу стану довкілля 

при провадженні планованої діяльності на 

етапах реконструкції, експлуатації 

зрошувальної системи та виведення її з 

експлуатації. 

труб ПЕ 100, складає  50  років.  (Згідно ДСТУ ДБН В.2.5-41:2009 ) -

«Класифікаційний параметр типу трубних композицій поліетилену, який 

визначається виробником композиції поліетилену згідно з міжнародним 

стандартом ISO 9080 за результатами руйнівних випробувань зразків у формі 

труб за температури 20 °С і мінімальному часі випробувань не менше 9000 

год і характеризує здатність матеріалу труб зберігати необхідну міцність до 

кінця планового експлуатаційного періоду (50 років) при заданих тиску, 

температурі експлуатації і відповідному ним чисельному значенні 

напруження в стінці труби».  

 Ресурс дощувальної техніки складає, за інформацією від виробника 40-50 

років (в залежності від умов використання).  

      Трубопроводи, за умови їх експлуатації відповідно розрахунковим 

параметрам, мають виконувати свою функцію на протязі 50 років.  По спливу 

експлуатаційного терміну, буде прийнято рішення , щодо подальшого 

використання системи (як показує практика, труби з ПЕ 100 експлуатуються 

у нормальному режимі ще 15-20 років), або її реконструкції чи демонтажу. 

 

 

5 Оцінити наступні впливи планованої 

діяльності: 

-на види флори та фауни, занесені до 

Зауваження враховане частково.  

Детальна інформація наведена в розділах 1.5, 3.2,3.3, 4, 5, даного Звіту 

 з ОВД. 
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«Червоної книги України» та Резолюції 6 

Бернської конвенції, що зустрічаються на 

території планованої діяльності та в 

санітарно-захисній зоні, угруповання цих 

видів; 

- на мікрокліматичні умови в районі 

провадження планованої діяльності, в тому 

числі внаслідок збільшення транспірації; 

- на стан атмосферного повітря в зоні 

провадження планованої діяльності та в її 

СЗЗ на етапах будівництва конструкцій 

зрошувальної системи та її експлуатації; 

-на ґрунти земельної ділянки, що підлягає 

зрошенню. В тому числі оцінити 

довгострокові впливи, пов’язані із ризиками 

засолення та деградації ґрунтів через 

тривале зрошення; 

-на рівні та хімічний склад ґрунтових і 

підземних вод в районі планованого 

зрошення та в СЗЗ об’єкта. Зокрема оцінити 

вплив за умови застосування різних 

пестицидів та інших агрохімікатів землях, 

які планується зрошувати при провадженні 

планованої діяльності; 

- на доступність водних ресурсів (у тому 

числі ґрунтових вод та питних вод) для 

місцевих громад в районі провадження 

планованої діяльності. 

Відомості щодо якісного стану ґрунту, зрошувальної води, гідрогеологічні 

умови наведено у Додатку 8. 

На момент розробки Звіту не можливо оцінити вплив застосування різних 

пестицидів та інших агрохімікатів на землях, які планується зрошувати при 

провадженні планованої діяльності, оскільки відсутня інформація щодо 

обсягів та видів пестицидів. 

6 Оцінити сукупний (кумулятивний) вплив Зауваження враховане повністю.  
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планованої діяльності (зрошування земель та 

вирощування сільськогосподарських 

культур) на природні комплекси та об’єкти 

Павлоградського району, разом з усіма 

існуючими та проектованими 

зрошувальними системами, а також широко 

розповсюдженим використанням 

пестицидів. 

Детальна інформація наведена в  Розділі 5 п.5.5. Кумулятивний вплив 

інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких 

отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням 

усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають 

особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на 

яких може здійснюватися використання природних ресурсів. 

На сусідніх територіях на момент розробки звіту не має зрошувальних 

систем, та найближчим часом не планується будівництво. 

 

7 Всі методи, які використовувались для 

проведення досліджень та оцінки впливу на 

довкілля, а також плануються до 

використання в процесі моніторингу 

довкілля під час провадження планованої 

діяльності. Окремо вказати всі джерела 

інформації, на яких ґрунтуються дані та 

висновки із них, включенні до Звіту. 

Зауваження враховане повністю.  

Інформація наведена в розділах 6 та 13 Звіту з ОВД. 
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У додатках наведені: 

Додаток 15. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

впливу на довкілля, в газеті «Вісті Придніпров’я», випуск № 8 (4009) від 04.03.2021 р. 

Додаток 16. Публікація Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

впливу на довкілля, в газеті «Рідний край», випуск № 10 від 05.03.2021 р. 

Додаток 17. Акт щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошці оголошень органів місцевого 

самоврядування або інших громадських місцях на території, де планується проводити 

плановану діяльність. 

Додаток 18. Фотофіксація місць розміщення Повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошках оголошень. 

Додаток 19. Лист Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА № 44/0/490-21 від 01.04.2021 р. та  

№ 48/0/490-21 від 05.04.2021 р. щодо зауважень і пропозиції від громадськості до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

піддягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРІНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ 

ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРІНГУ 
 

Згідно з  проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

провадження планованої діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та 

здоров’я населення зумовлений експлуатацією проектованої зрошувальної системи.  

Моніторинг зрошувальних земель здійснюється згідно «Інструкції з організації 

та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель», затвердженої 

Наказом Державного комітету України по водному господарству № 108 від 

16.04.2008 р. 

Моніторинг меліорованих земель здійснюється з метою забезпечення  

раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх  

незадовільного стану, якості та забрудненості,  своєчасного  виконання  меліоративних  

заходів  із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод, відтворення родючості  

ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту 

(реконструкції)  меліоративних систем. 

Завданнями моніторингу меліорованих земель є: 

- спостереження за агроекологічними процесами  на  зрошуваних  і  прилеглих  

до  них  землях, у тому числі за інженерно-геологічними процесами; 

- спостереження за  якістю зрошувальних  вод, ґрунтовими і поверхневими 

водами на зрошуваних землях; 

- спостереження за зміною родючості ґрунтів меліорованих земель; 

- оцінка еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення  

тенденцій  його зміни та причин, що їх обумовлюють; 

- оцінка технічного стану меліоративних систем та його впливу на еколого-

меліоративний стан зрошуваних земель та прилеглих територій; 

- прогнозування еколого-меліоративного стану зрошуваних земель; 

- розробка пропозицій з поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних 

земель та ліквідації підтоплення; 

- ведення обліку та  оцінка стану меліорованих земель і меліоративних систем.  

 

Комплекс робіт з моніторингу зрошуваних та прилеглих до них земель включає 

збирання,  обробку,  зберігання та передачу інформації стосовно стану меліорованих 

земель і меліоративних систем, їх водного балансу, а також аналіз, оцінку та  

прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне 

середовище. Підготовка та надання результатів моніторингу меліорованих земель  

здійснюється на всіх рівнях (національному, регіональному, локальному).  

До складу спостережень за еколого-меліоративним станом зрошуваних і 

прилеглих до них земель входять спостереження за: 

- глибиною залягання рівнів ґрунтових вод; 

- мінералізацією та хімічним складом ґрунтових і зрошувальних вод; 

- засоленням та солонцюватістю ґрунтів; 

- підтопленням сільських населених пунктів у зоні дії меліоративних систем; 

- технічним станом  зрошувальних, колекторно-дренажних та скидних систем,  у  

тому  числі  водоприймачів,  що  впливають  на еколого-меліоративний стан земель. 

Облік та оцінка стану меліорованих земель і меліоративних систем (за  

показниками звітності за формами 1-ОВГ "Показники з обліку та оцінки  
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меліоративного  стану зрошуваних сільськогосподарських угідь і технічного стану 

зрошувальних систем" та 2-ОВГ "Показники  з  обліку  та  оцінки  меліоративного 

стану  осушуваних  сільськогосподарських  угідь і технічного стану осушувальних  

систем) є складовою частиною робіт з моніторингу зрошуваних земель. Форми 

звітності 1-ОВГ і 2-ОВГ складаються один раз на рік станом на 1 січня. 

 

Моніторинг меліорованих земель здійснюється за наступними напрямками: 

1. Спостереження за станом вод 

 Спостереження за режимом ґрунтових вод меліорованих земель включають  

спостереження на зрошуваних і прилеглих до них землях та в сільських населених 

пунктах  у  зоні  впливу меліоративних об'єктів. До складу спостережень входить: 

- вимірювання глибини залягання рівнів ґрунтових вод;  

- вимірювання складу і властивостей ґрунтових вод. 

Спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових вод 

виконуються на стаціонарній мережі спостережних свердловин. 

Відбір проб підземних вод для вимірювання їх хімічного складу і властивостей 

на зрошуваних землях здійснюється двічі на рік (на початок вегетаційного та кінець 

поливного періодів).  

 Спостереження за якістю зрошувальних вод включають спостереження на  

зрошувальних  каналах  меліоративних  систем та безпосередньо у джерелах зрошення. 

До складу  спостережень  за  якістю  зрошувальних вод входять вимірювання їх 

мінералізації та визначення хімічного складу. Відбір проб  води  для  визначення  

якості  зрошувальних  вод здійснюється на стаціонарних та тимчасових пунктах 

спостережень за встановленими методиками. Місця розташування пунктів 

спостереження визначаються відповідно до чинних відомчих нормативних документів. 

Оцінка якості зрошувальних вод виконується відповідно до ДСТУ 2730:2015   

"Система   стандартів  у  галузі охорони навколишнього природного середовища та 

раціонального використання  ресурсів. Якість природної води для зрошення. 

Агрономічні критерії". 

Інформація про якість зрошувальних вод надається на початок поливного 

(станом на 30 квітня) і кінець поливного (станом на 1  жовтня) періодів.   

2. Спостереження за станом меліорованих земель за окремими показниками 

 Сольові зйомки здійснюються відповідно до Інструкції з проведення  ґрунтово-

сольової зйомки на зрошуваних землях України, затвердженої  Наказом  Держводгоспу  

від  20.08.2002  N  204  (ВНД 33-5.5-11-2002). До складу  спостережень  за засоленістю 

ґрунтів  входять спостереження за вмістом і хімічним складом у них солей та водневим 

показником (рН). Сольові зйомки виконуються щороку в обсязі 20 % від площі 

зрошуваних земель  відповідно.  За п'ять  років сольовими зйомками має бути охоплена 

вся площа зрошуваних (осушуваних) земель. 

 Оцінка зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях. Оцінка зміни   

родючості ґрунтів  на  меліорованих землях проводиться за даними спостережень на 

ґрунтових та ґрунтово-сольових стаціонарах. До складу спостережень щодо оцінки 

зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях входять спостереження за: 

- агрофізичними параметрами ґрунту (потужністю орного шару, щільністю 

орного та підорного шарів, механічним складом ґрунтів у шарі  від  0 до 2 м, 

шпаруватістю,  усмоктуванням та фільтрацією, вологістю в'янення, польовою та 

найменшою вологістю); 

- агрохімічними та  фізико-хімічними параметрами ґрунту (потужністю 

гумусного горизонту,  вмістом гумусу, вмістом азоту, рухомим фосфором та обмінним 
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калієм,  нітрифікаційною спроможністю, насиченістю основами, рН, активністю іонів 

Na та Ca); 

- гідрогеологічними та гідрологічними параметрами (середньою за вегетаційний 

період глибиною залягання рівнів ґрунтових вод та їх динамікою, мінералізацією 

ґрунтових  вод та їх хімічним складом, термінами відводу поверхневих вод); 

- ґрунтовими режимами (лужно-кислотним, поживним, окислювально-

відновлювальним потенціалом); 

- біопродуктивністю ґрунту  (урожайністю  -  при  можливості її визначення); 

- екологічними (мінералізація зрошувальної води та її хімічний склад, 

еродованість земель, вміст токсичних сполук та елементів у ґрунтових водах та 

ґрунтах). 

Узагальнення оцінки зміни родючості ґрунтів на меліорованих землях 

проводиться один раз на п'ять років. 

 Спостереження за проявами екзогенних процесів. Спостереження за  проявами  

екзогенних процесів проводяться щороку на зрошуваних землях під час 

рекогносцирувальних обстежень меліорованих земель. До складу спостережень за  

проявами  екзогенних процесів на зрошуваних землях входять спостереження за  

процесами ерозії, суфозії, подоутворення, карстопроявів, яругоутворення, зсувів, 

змитостей тощо. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА 

ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 
 

СФГ «ПЕРЛИНА» планується нове будівництво меліоративної системи за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області на земельній ділянці площею 305,1 га, яка знаходиться у 

масиві  378,5967 га, за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Павлоградського району Дніпропетровської області.  

 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. 

Водопостачання зрошувальної мережі буде здійснюватися згідно Дозволу на 

спеціальне водокористування № 2/ДП/49д-21 від 05.01.2021 р., виданого Державним 

агентством водних ресурсів України та договору № 70 від 28.04.2021, про надання 

послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням гідротехнічних споруд 

Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних сільськогосподарських земель 

(додаток 1). Встановлені ліміти водопостачання на зрошення згідно Дозволу – 25200,00 

м3/добу, 1512,00 тис. м3/рік.  

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. 

Планованою діяльністю передбачається полив сільськогосподарських культур 

способом дощування широкозахватними дощувальними установками фірми «Otech» 

кругової дії в кількості 6 одиниць. На зрошуваній ділянці застосовується модульний 

принцип водорозподілу з індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє 

організувати на ділянці багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для 

проведення поливів за потребою. 

 

Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3/рік. Загальна 

протяжність зрошувальної мережі складає 4325 м, питома протяжність – 14,18 м/га. 

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб.  

Облік використаної води буде здійснюватись згідно умов договору № 70 від 

28.04.2021, про надання послуг, пов'язаних із переміщенням води із використанням 

гідротехнічних споруд Павлоградського МУВГ на полив зрошувальних 

сільськогосподарських земель (додаток 1). 

Прийнятий метод зрошування сільськогосподарських культур дощуванням є 

найбільш доцільний та ефективний. Дощування покращує умови зростання рослин, 

тому що збільшує вологість не тільки ґрунту, але і приземного шару повітря, 

знижуючи його температуру, втрати на випаровування з поверхні ґрунту. При 

дощуванні з рослин змивається пил, що підсилює їх дихання, асиміляцію вуглецю, 

розвиток і накопичення органічної речовини. Після дощування структура ґрунту 

руйнується значно менше і післяполивну обробку можна починати раніше, завдяки 

чому в ґрунті зберігається більше вологи. 

Плановане будівництво меліоративної системи відноситься до другої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на навколишнє 

середовище та підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля у процесі прийняття 

рішень про провадження планованої діяльності (сільськогосподарське та 

лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними 

ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і 

меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, 
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будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури 

меліоративних систем). 

 

Результати аналізу впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності наведені нижче. 

 

При виконанні будівельно-монтажних робіт по будівництву меліоративної 

системи буде здійснюватися короткочасний вплив на довкілля за рахунок роботи ДВЗ 

автотранспорту, здійснення зварювальних та земляних робіт, утворення відходів при 

виконанні будівельно-монтажних робіт. 

Валовий викид на період проведення будівельно-монтажних робіт при роботі 

спецтехніки, земляних і зварювальних роботах складе 0,144884 т. Перевищень величин 

приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі найближчої житлової 

забудови з урахуванням фону над нормативами ГДК не очікується. 

Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою будівельної техніки та 

механізмів, в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови складають 

31,4 дБА, що не перевищує нормативного показника – 55 дБА для денного часу доби 

згідно «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових 

та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом 

МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. Отже, в період проведення будівельних робіт 

спеціалізована техніка не зробить шкідливого шумового впливу на межі найближчої 

житлової забудови. 

При виконанні будівельно-монтажних робіт передбачається утворення 

наступних видів відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені  (3 клас небезпеки), відходи, одержані у процесах зварювання (4 клас 

небезпеки), обрізки поліетиленових труб (4 клас небезпеки), ґрунт та пісок, забруднені 

нафтопродуктами (3 клас небезпеки), відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн (4 клас небезпеки). Відповідальність за поводження з відходами, що 

утворюються при виконанні будівельних робіт, несе підрядна організація, що виконує 

ці роботи. 

 

При експлуатації проектованої меліоративної системи можливі наступні 

ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

- здоров’я населення – допустимий вплив. Джерелами впливу є викиди 

забруднюючих речовин при роботі дизельних двигунів дощувальних машин. Виконані 

розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що 

максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої 

житлової забудови складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що відповідає 

санітарним та екологічним вимогам. 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок) – негативний вплив не передбачається, оскільки на території будівництва 

зрошувальної мережі відсутні насадження, занесені у Червону Книгу. На ділянці 

проектування відсутні ареали поширення мисливських, червонокнижних і інших 

рідких видів тварин. Проектними рішеннями не передбачена зміна цільового 

призначення ділянки та додаткового вилучення земельних ділянок. У процесі 

експлуатації закритої системи зрошування не передбачається додаткового впливу на 

рослинний та тваринний світ, руйнування місць перебування тварин та гніздування 

птахів не здійснюватиметься. 
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- ґрунт – запропонований метод поливу дощуванням сприятливий для ґрунтів. 

Зрошувальна вода є сильним розчинником солей, надає позитивний вплив на хімічні 

процеси, що відбуваються у ґрунтах, знімає концентрацію ґрунтових розчинів та 

зменшує вміст шкідливих солей у верхніх горизонтах ґрунтів. 

- вода – при експлуатації закритої зрошувальної мережі фільтрація води у ґрунт 

не здійснюється. Отже, підняття рівня ґрунтових вод за рахунок витоків з 

трубопроводів не спостерігатиметься. Дотримання режимів зрошення також не 

допустить підняття рівня ґрунтових вод на даній ділянці.  

Для обслуговуючого персоналу передбачене встановлення біотуалету на 

території господарства з подальшим вивезенням господарсько-побутових стоків 

спеціалізованими підприємствами на очисні споруди. 

Вплив на водне середовище можна вважати допустимим. 

- атмосферне повітря – при експлуатації меліоративної системи 

передбачаються викиди забруднюючих речовин при роботі дизельних двигунів 

дощувальних установок «Otech». Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря на період експлуатації становитиме 0,378 т/рік. Виконані розрахунки 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що 

максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої 

житлової забудови складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що відповідає 

санітарним та екологічним вимогам. 

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових 

газів) – негативних впливів не передбачається. Зрошування дощуванням у комплексі з 

існуючими лісосмугами знижує випаровування з поверхні ґрунтів та транспірацію 

рослин. При зрошуванні дощуванням більш інтенсивно та ефективно поглинається 

сонячна енергія.  

Зрошування дощуванням у літній час знижує температуру повітря у денний час 

та зменшує її коливання протягом доби. Таким чином, зрошування 

сільськогосподарських рослин дощуванням не буду негативно впливати стан клімату 

та мікроклімату зрошувальної ділянки. 

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. При проектуванні зрошувальної 

мережі враховані вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо 

охоронних зон пам’ятників археології (курганів). В ході досліджень, проведених 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 об’єкти 

культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. Згідно прийнятих проектних 

рішень здійснення зрошування в охоронних зонах курганів та будівництво будь-яких 

об’єктів (в т.ч. здійснення земляних робіт та прокладання трубопроводів) в межах 

охоронної зони не передбачається.  

- ландшафт – негативних впливів не передбачається. 

- соціально-економічні умови – позитивний вплив – споживання населенням 

якісної сільськогосподарської продукції, створення нових робочих місць. 

Згідно «Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини – пам’яток 

археології, розташованих на земельній ділянці площею 378,6 га (зрошування)» наданих 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

(додаток 3), встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву знаходяться 2 

об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – кургани. 

Для забезпечення недоторканності пам’ятників архітектури проектними 

рішеннями передбачено будівництво трубопроводів поза межами зон охорони курганів 
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та встановлення дощувальної техніки, конструкція якої дозволяє проводити зрошення, 

не впливаючи на вказані об’єкти. 

Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 

 Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Спеціально розрахована 

траєкторія руху дощувальних установок, при якій кургани проходять між опорними 

колесами секцій машин «Otech». Проходження машини  над курганом сухим ходом. 

Дощувальна установка комплектується розбризкувачами води Senninger  R3030 

ACCELERATOR, робочий тиск 0,7 – 1,0 Bar, та радіус розбризкування яких складає до 

10 м. Висота підвісу -  не більше 2-х метрів від поверхні землі, та утворення масивної 

каплі,  навіть при сильному вітру не допускає  збільшення радіусу виливу. 

Земляних та будівельних робіт у безпосередній близькості від захисних зон 

курганів не передбачається. 

Ці технічні рішення забезпечують недоторканність культурних пам’яток під час 

будівництва та експлуатації системи. 

У зв’язку з вищенаведеним негативний кумулятивний вплив на довкілля не 

очікується. 

При виконанні будівельних робіт та провадження планованої діяльності з 

передбачений ряд заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного 

впливу на довкілля. 

Період виконання будівельно-монтажних робіт: 

- роботи будуть вестися потоковим методом, при якому одночасно 

працюватимуть не більше трьох машин, що знижує рівень шумового впливу; 

- будівельні машини, що використовуються при здійсненні будівельно-

монтажних робіт, повинні проходити регулярний контроль токсичності димності у 

відпрацьованих газах та визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 

газах автомобілів згідно з ДСТУ 4277-04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду 

вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині 

або газовому паливі» та ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у 

відпрацьованих газах автомобілів з дизелями або газодизелями»; 

- при здійсненні будівельно-монтажних робіт передбачені заходи з недопущення 

перемішування рослинного ґрунту з мінеральним; 

- будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись в межах ділянок відводу,  

забороняється влаштування місця зупинок техніки, складування паливно-мастильних 

матеріалів за межами будівництва; 

- відходи, що утворюються від виконання будівельних робіт,  повинні 

зберігатися у спеціально відведених місцях та вивозитися в закритих контейнерах або 

спеціальним транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його 

транспортування; 

- передача відходів, що утворюються від виконання будівельних робіт, 

спеціалізованим організаціям згідно чинного природоохоронного законодавства; 

- при проведенні будівельних робіт повинна використовуватися тільки 

спеціалізована техніка та сертифіковані матеріали; 

- роботи мають проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними 

організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони навколишнього 

природного середовища;. 

Після закінчення будівельно-монтажних робіт передбачено: 

- рекультивація рослинного шару ґрунту; 
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- видалення з меж будівельного майданчика всіх тимчасових  споруд; 

- прибирання від залишків відходів, що утворилися під час виконання 

будівельних робіт; 

Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в 

період проведення будівельних робіт, покладається на спеціалізовані організації, що 

виконують ці роботи. 

 

Період експлуатації: 

- будівництво закритої зрошувальної системи, що запобігає підняттю 

ґрунтових вод; 

- дотримання рекомендованих режимів зрошення сільськогосподарських 

культур, застосування науково-обґрунтованих поливних норм, їх кількості і строків 

поливів; 

- для контролю родючості ґрунтів ділянки періодично проводити агрохімічну 

зйомку для визначення вмісту поживних речовин (NРК) та гумусу; 

- визначити величину найменшої вологоємності (НВ) для розрахунку 

поливних норм та встановлення нижньої межі допустимого висихання ґрунтів;  

- при зрошенні застосовувати водозберігаючі технології. Забезпечувати 

оптимальні поливні норми. Проводити контроль якості іригаційної води 2-3 рази за 

поливний період; 

- використовувати агрохімічні заходи зі збереження родючості ґрунтів; 

- зрошення з показниками рН води вищими 8,2 обмежувати без додаткових 

заходів; 

- догляд за існуючими захисних лісосмугами; 

- дотримання охоронних зон для пам’ятників археології місцевого значення 

(курганів); 

- збирання господарсько-побутових відходів у спеціально відведених місцях з 

подальшою передачею спеціалізованим підприємствам для розміщення на полігоні 

ТПВ; 

- дотримання правил експлуатації напірних трубопроводів; 

- планові перевірки запірно-регулюючої арматури для підтримки її в 

справному стані; 

- підтримка зрошувального обладнання в справному експлуатаційному стані. 

 

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій передбачається: 

- нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної 

мережі, 

- підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані; 

- дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних 

робіт, що мають профілактичний характер і попереджують передчасний знос, 

пошкодження, деформації та аварійний вихід з ладу зношених конструкцій споруди і 

частин обладнання. 

З врахуванням дотримання вищенаведених заходів, спрямованих на запобігання 

та зменшення негативного впливу на довкілля, при виконанні підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив 

на повітряне та водне середовище, ґрунти, кліматичні фактори, допустимий вплив 

зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, відсутність впливу на стан 

фауни, флори, біорізноманіття, матеріальні об’єкти, ландшафти та позитивний вплив 

на соціально-економічні умови.  
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13.04.07; 

28. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНЦТЕ, 2004 р.; 

29. «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами», ВАТ «УкрНТЕК», м. Донецьк,  1999 р.; 

30. Тимчасові методичні рекомендації для розрахунку викидів від 

неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів. Новоросійськ,  

1985 р; 

31. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів 

електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання 

металів», Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р.; 

32. «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях 

житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені 

Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463. 

33. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

34. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях»; 

35. ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту 

від шуму сельбищних територій»; 

36. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації»; 

37. ДСТУ 4277-04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та 

вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому 

паливі»; 

38. ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах 

автомобілів з дизелями або газодизелями»; 

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх 

господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності 

здійснення заходів державного нагляду (контролю)»; 

40. «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних 

речовин в атмосферному повітрі», затверджений Наказом Мінприроди України 

30.07.2001 р. № 286; 

41. Висновок про гідрогеолого-меліоративний стан орендованих земель С(Ф)Г 

«Перлина» на яких планується зрошення, виконаний Регіональним офісом водних 

ресурсів у Дніпропетровській області, м. Дніпро, 2021 р.; 

42. Відомість результатів хімічного аналізу води від 26.03.2021 р. року, 

проведених лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Регіонального офісу водних  
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Додаток 2





Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна

Номер інформаційної 
довідки:
Дата, час формування:
Інформаційну довідку 
сформовано:
Підстава формування 
інформаційної довідки:

Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:
Кадастровий номер 
земельної ділянки:

58546704

04.05.2016 14:52:15
Сумаренко Марина Андріївна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
16696085

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

1225980300:01:001:0051

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Площа:
Цільове призначення: 
Адреса:

Номер запису про право
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
права власності:

Підстава внесення 
запису:

Форма власності: 
Розмір частки: 
Власники:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
841714912259

земельна ділянка

1225980300:01:001:0051 
8.7113 га
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська

Актуальна інформація про право власності 
власності: 13138300

05.02.2016 13:40:43

Пасевін Андрій Олексійович, Юр'ївська державна нотаріальна 
контора, Юр'ївський районний нотаріальний округ, 
Дніпропетровська обл.
свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: р №11, виданий 
05.02.2016, видавник: Юр'ївська державна нотаріальна контора, 
Дніпропетровської області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 28103010 від 05.02.2016 14:01:19, Пасевін 
Андрій Олексійович, Юр'ївська державна нотаріальна контора, 
Юр'ївський районний нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
приватна
1
Ярошенко Олена Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки

В



платника податків: 3119819126, паспорт громадянина України, серія 
та номер: АМ808288, виданий 14.02.2001, видавник: Павлоградським 
МВ УМВС України в Дніпропетровські області, країна громадянства: 
Україна, адреса: Україна, м. Павлоград, вул. Харківська, буд. №31 
«а» (тридцять один), Дніпропетровської області

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 14404088
Дата, час державної 28.04.2016 15:16:05
реєстрації:
Державний реєстратор: Сумаренко Марина Андріївна, Юр'ївська районна державна

адміністрація, Дніпропетровська обл.
Підстава виникнення договір оренди землі, серія та номер: 21032016, виданий 21.03.2016,
іншого речового права: видавник: СФГ "ПЕРЛИНА"
Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису: номер: 29500096 від 04.05.2016 14:42:44, Сумаренко Марина

Андріївна, Юр'ївська районна державна адміністрація, 
Дніпропетровська обл.

Вид іншого речового право оренди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика Строк дії: 15 (п'ятнадцять) повних календарних років з дати
іншого речового права: державної реєстрації, з правом пролонгації
Відомості про суб’єкта Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО
іншого речового права: "ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144

Орендодавець: Ярошенко Олена Миколаївна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 3119819126, країна 
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого земельна ділянка - 8,711 Зга
речового права:

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості
відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження

об’єктів нерухомого майна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ 
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні

Інформаційну довідку Сумаренко Марина Андріївна 
сформував:



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права

Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

25988170

26.08.2014 11:03:54

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного 
управління юстиції Дніпропетровської області
заява з реєстраційним номером: 7825454, дата і час реєстрації 
заяви: 18.08.2014 17:23:35, заявник: САРНОВ ВІТАЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 6783722
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

18.08.2014 17:23:35

Коврижних Галина Володимирівна, Реєстраційна служба 
Павлоградського міськрайонного управління юстиції 
Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 24, виданий 31.07.2014, 
видавник: СФГ'ПЕРЛИНА'УДзюба О.О.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 15358099 від 26.08.2014 11:01:10
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 15 років, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець: ДЗЮБА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2784708107, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права

Відомості про об’єкт іншого речового права
земельна ділянка загальною площею 8,7114 га.



Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Відомості про об’єкт нерухомого майна
земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0080
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

стор. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права

25986595

26.08.2014 10:46:17

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного 
управління юстиції Дніпропетровської області
заява з реєстраційним номером: 7825924, дата і час реєстрації 
заяви: 18.08.2014 17:49:40, заявник: САРНОВ ВІТАЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 6783334
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

18.08.2014 17:49:40

Коврижних Галина Володимирівна, Реєстраційна служба 
Павлоградського міськрайонного управління юстиції 
Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 14, виданий 31.07.2014, 
видавник: СФГ"ПЕРЛИНА"/Віннік В.І.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 15357235 від 26.08.2014 10:44:14
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 15 років, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець: ВІННІК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків: 1461221556, країна 
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого 
речового права

Відомості про об’єкт іншого речового права
земельна ділянка загальною площею 4,4941 га.



Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Відомості про об’єкт нерухомого майна
земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0014
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

стор. 2 з 2



в и т я г

Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію прав та їх обтяжень

48599888

27.11.2015 16:43:35

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області

Підстава надання 
витягу:

заява з реєстраційним номером: 14540003, дата і час реєстрації 
заяви: 27.11.2015 16:36:10, заявник: СФГ "Перлина"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер:

Орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
земельної ділянки:
Цільове призначення:
Площа:
Дані про угіддя:
Відомості щодо 
вартісної оцінки:

об’єкта нерухомого майна: 767113412259
земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська
1225980300:01:001:1078, дата державної реєстрації земельної 
ділянки: 15.11.2002
Відділ Держземагенства в Юр'ївському районі Дніпропетровської 
області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,668 га
рілля, площа: 8,668 га

нормативна грошова оцінка земельної ділянки, вартість: 211214 
гривня, дата оцінки: 17.09.2015

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12261289
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:

27.11.2015 16:36:10

Побережний Сергій Євгенович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 19.11.2015, 
видавник: сторони договору

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 26552804 від 27.11.2015 16:40:45
право оренди земельної ділянки

ДП КОФ зам. 1206II кв. 2015 г. ЕКК № 8 5 4 2 0 6



Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

Строк дії: 31.12.2030, з правом пролонгації, з правом передачі 
піднайм (суборенду)

Орендар: СФГ "Перлина", код ЄДРПОУ: 21901144, країна 
реєстрації: Україна

Орендодавець (власник): Беззубцева Олена Іванівна,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2662922260, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
земельна ділянка площею 8,668 га
орендна плата н а й к  становить 3% від нормативно грошової 
оцінки з урахуванням індексації

/  /  • 'і ,  " \

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Побережний С. 
Побережний

Опис об'єкта іншого 
речового права:

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування;
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

30969082

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права

15.12.2014 10:46:36

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного 
управління юстиції Дніпропетровської області
заява з реєстраційним номером: 9409042, дата і час реєстрації 
заяви: 15.12.2014 10:33:38, заявник: Сарнов Віталій 
Володимирович (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 8070583
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

15.12.2014 10:33:38

Перепелиця Аліна Юріївна, Реєстраційна служба 
Павлоградського міськрайонного управління юстиції 
Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: № 96, виданий 15.12.2014, 
видавник: Чала Людмила Андріївна / ФГ "Перлина"

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 17985746 від 15.12.2014 10:39:53
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 15 ( п'ятнадцять) років.

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " 
ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна

Орендодавець: Чала Людмила Андріївна, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків: 1619409365, країна 
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права

Відомості про об’єкт іншого речового права
Земельна ділянка площею 6,8987 га, передана в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відомості про об’єкт нерухомого майна

ЕЕМ 446977
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Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 528019212259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр’ївський р., с/рада Олексіївська 

1225980300:01:001:0050
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Перепелиця А.Ю.



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

25600920

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права

14.08.2014 15:59:32

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного 
управління юстиції Дніпропетровської області
заява з реєстраційним номером: 7690768, дата і час реєстрації 
заяви: 07.08.2014 11:14:36, заявник: САРНОВ ВІТАЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 6681357
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

07.08.2014 11:14:36

Коврижних Галина Володимирівна, Реєстраційна служба 
Павлоградського міськрайонного управління юстиції 
Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 59, виданий 01,05.2014, 
видавник: СФР'ПЕРЛИНА'УПуха О.В.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 15153032 від 14.08.2014 15:55:04
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 15 років, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець: ПУХА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2688214099, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права

Відомості про об’єкт іншого речового права
земельна ділянка загальною площею 8,8130 га.

т
ЕЕЕ 496574



Об’єкт нерухомого 
майна:

Відомості про об’єкт нерухомого майна
земельна ділянка

Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 

1225980300:01:001:0069
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Коврижних Г.В.
Коврижних Г.В.



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового права

Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

27178277

23.09.2014 15:56:32

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного 
управління юстиції Дніпропетровської області
заява з реєстраційним номером: 8234300, дата і час реєстрації 
заяви: 22.09.2014 10:22:03, заявник: Сарнов Віталій 
Володимирович (уповноважена особа)

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 7094419
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

22.09.2014 10:22:03

Перепелиця Аліна Юріївна, Реєстраційна служба 
Павлоградського міськрайонного управління юстиції 
Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: № 58, виданий 01.05.2014, 
видавник: СФ Г" Перлина" / Пуха Олександр Васильович

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 15993079 від 23.09.2014 15:46:32
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 15 ( п'ятнадцять ) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " 
ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144

Орендодавець: Пуха Олександр Васильович, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків: 2688214099, паспорт 
громадянина України, серія та номер: АК462785, виданий 
10.03.1999, видавник: Юр'ївським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права

Відомості про об’єкт іншого речового права
Земельна ділянка площею 8,7760 га, передана в оренду для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

ЕЕЕ 494886



Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Відомості про об’єкт нерухомого майна
земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0003
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Перепелиця А.Ю;
Перепелиця А.Ю.- >

стор. 2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184460549
11.10.2019 09:39:05
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36322400, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 14:45:03, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709141712259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0454
Площа (га): 8.378, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
02.04.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 8.378, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 02.04.2014
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33633390
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

08.10.2019 14:45:03

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10/2-2019, виданий
07.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14057976, виданий 08.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49124764 від 11.10.2019 09:36:32, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Губа Любов Леонідівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 1999718765, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував:

Підпис:

__ ЗукВіВ.
/ V - ' ’* ■
,гі ■&



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184459177
11.10.2019 09:34:28
Безрук Вікторія Василівна, Юр’ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36322234, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 14:41:25, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709408612259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0457
Площа (га): 7.359, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
24.09.2002, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 7.359, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 24.09.2002
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33633213
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

08.10.2019 14:41:25

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10/1-2019, виданий
07.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14057820, виданий 08.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49124590 від 11.10.2019 09:31:51, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Губа Любов Леонідівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 1999718765, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував:

Підпис:

Безрук В.В.

стор. 2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184453416
11.10.2019 09:13:03
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація/» Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36319673, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 13:37:13, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
1934919212259

земельна ділянка

1225980300:01:001:0453 
Площа (га): 6.8426

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33632519
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого 
речового права:

08.10.2019 13:37:13

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10/7-2019, виданий
07.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14055360, виданий 08.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 49123698 від 11.10.2019 09:07:51, Безрук 
Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна адміністрація, 
Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Дурнова Марія Михайлівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 2518306629, країна 
громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував: Безрук В.В.



Підпис:



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184454653
11.10.2019 09:17:51
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36321136, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 14:17:56, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709553312259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0455
Площа (га): 7.461, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
24.09.2002, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 7.461, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 24.09.2002
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33632670
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

08.10.2019 14:17:56

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10-2019, виданий 07.10.2019, 
видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та номер: 14056754, 
виданий 08.10.2019, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49123956 від 11.10.2019 09:15:11, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код СДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Губа Любов Леонідівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 1999718765, країна 
громадянства: Україна



Опис об’єкта іншого 
речового права:

земельна ділянка

Витяг сформував:

Підпис:

стор. 2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184456003
11.10.2019 09:23:03
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36321501, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 14:26:00, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709108742259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0765
Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
09.04.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 09.04.2014
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33632819
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

08.10.2019 14:26:00

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10/6-2019, виданий
07.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14057147, виданий 08.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49124119 від 11.10.2019 09:19:52, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код СДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Бугайова Лілія Анатоліївна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 2542312301, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував

Підпис:

стор.2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

184457411
11.10.2019 09:28:16
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36321721, дата і час реєстрації заяви:
08.10.2019 14:30:31, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
704805112259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0456
Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
24.09.2002, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 24.09.2002
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33632991
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

08.10.2019 14:30:31

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 07/10/3-2019, виданий
07.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14057365, виданий 08.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49124309 від 11.10.2019 09:25:10, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Бугайов Сергій Володимирович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 2443310698, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував:

Підпис:

Безрук В.В.

стор. 2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

185622903
22.10.2019 10:29:49
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36468351, дата і час реєстрації заяви:
17.10.2019 14:29:59, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709136012259

земельна ділянка 

1225980300:01:001:0062
Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
17.04.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 17.04.2014
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33772901
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

17.10.2019 14:29:59

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 15/10/2019, виданий 15.10.2019, 
видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та номер:
14286440, виданий 17.10.2019, видавник: Державний земельний 
кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49274448 від 22.10.2019 10:26:36, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 11 (одинадцять) років

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код СДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Бугайов Олександр Сергійович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 3235002174, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував:
/■

/?
/І ■

Підпис: ;;

^  ̂ Безрук В.В.,

стор. 2 з 2



витяг

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового
права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

185616598
22.10.2019 10:12:46
Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 36471286, дата і час реєстрації заяви:
17.10.2019 15:20:42, заявник: Сарнов Віталій Володимирович

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

Склад угідь:

Цільове призначення: 
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
709131012259

земельна ділянка

1225980300:01:001:0666
Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
09.04.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ Держземагенства у Юр'ївському районі 
Дніпропетровської області
Вид угіддя: рілля, Площа (га): 8.668, Дата державної реєстрації 
земельної ділянки: 09.04.2014
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33772205
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

17.10.2019 15:20:42

Безрук Вікторія Василівна, Юр'ївська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 15/10/1-2019, виданий
15.10.2019, видавник: СФГ "Перлина"; відомості з ДЗК, серія та 
номер: 14289469, виданий 17.10.2019, видавник: Державний 
земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 49273695 від 22.10.2019 10:09:25, Безрук Вікторія Василівна, 
Юр'ївська районна державна адміністрація, Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 35 (тридцять п'ять) років 11 (одинадцять) місяців

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144
Орендодавець: Рогатньова Юлія Сергіївна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 3332202740, країна



Опис об’єкта іншого
речового права:

громадянства: Україна
земельна ділянка

Витяг сформував:

Підпис:

стор. 2 з 2



витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового

права

Індексний номер витягу: 74461645
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

30.11.2016 17:50:57
Єрмоленко Наталія Сергіївна, Комунальне підприємство"Будинок 
Юстиції" Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровська обл.
заява з реєстраційним номером: 19802155, дата і час реєстрації заяви:
30.11.2016 17:32:19, заявник: Сарнов Володимир Анатолійович 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 6498172 (спеціальний розділ)
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого 
речового права:

23.07.2014 15:06:54

Коврижних Галина Володимирівна, Павлоградське міськрайонне 
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
договір оренди землі, серія та номер: 12, виданий 01.07.2014, 
видавник: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА7ВИННИК ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ; додаткова угода до 
договору оренди земельної частки (паю) № 12 від 31.07.2014 року, 
серія та номер: 12, виданий 28.11.2016, видавник: Винник Л.В./ 
С(Ф)Г "ПЕРЛИНА"
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 14781116 від 29.07.2014 17:49:38, Коврижних Галина 
Володимирівна, Павлоградське міськрайонне управління юстиції, 
Дніпропетровська обл.
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 49 (сорок дев'ять) повних календарних років, з правом 
пролонгації
Орендодавець: ВИННИК ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків: 2193420030, країна 
громадянства: Україна
Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна
земельна ділянка загальною площею 8,3794 га.

Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
земельна ділянка

1225980300:01:001:0447



Площа:
Цільове призначення: 
Адреса:

Витяг сформував: 
Державний реєстратор:

8.3794 га
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
Дніпропетровська обл., Юр'ївсьддай^, с/рада. Олексіївська

€  'Єрмоленко Наталія Сергіївна
щЄрмоленко Наталія Сфгіївнам " 1 г'
\і *
'и
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з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50721936

24.12.2015 12:23:05

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15074177, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 12:19:57, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816599712259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0417
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
7,014 га
рілля, площа: 7,014 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12724416
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 12:19:57

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 97, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27458478 від 24.12.2015 12:21:36
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрг|ш ^раіна , 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р.,|

Ш
ЕКА 544479



Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): ЧАЛА ЄВГЕНІЯ АНТОНІВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1044110604, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50752282

24.12.2015 15:00:27

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15081736, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 14:57:42, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816981012259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0434
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
6,852 га
рілля, площа: 6,852 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12731114
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 14:57:42

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 126, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27471013 від 24.12.2015 14:58:59
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєст^ш ^кр а їна , 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський

ЕКА 544490



Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): ЧИПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2583412432, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50134838

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

17.12.2015 15:33:47

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14922249, дата і час реєстрації 
заяви: 17.12.2015 15:31:13, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 808839312259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0355
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
7,236 га
рілля, площа: 7,236 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12592590
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового

17.12.2015 15:31:13

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 87, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27206979 від 17.12.2015 15:32:26
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр; раїна,

ЕКА 544066



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): БУГАЙОВ ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2519205372, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 7,236 га

стоо. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50034920

16.12.2015 16:27:17

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14896733, дата і час реєстрації 
заяви: 16.12.2015 16:23:25, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 807511012259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0429
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
7,276 га
рілля, площа: 7,276 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12570696
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:

Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:

16.12.2015 16:23:25

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 86, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки 
додаткова угода до договору оренди земельної ділянки, серія та 
номер: 86, виданий 28.11.2015, видавник: сторони договору 
оренди земельної ділянки
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27164783 від 16.12.2015 16:24:44
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

ЕКА 544048



Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): БУГАЙОВАІННА 
ОЛЕКСАНДРІВНА, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2613514428, країна громадянства: Україна

Відомості про об’єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 7,276 га

стсю. 2 з 2



Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Індексний номер
витягу:

50120575

17.12.2015 14:21:45

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Підстава надання 
витягу:

заява з реєстраційним номером: 14918412, дата і час реєстрації 
заяви: 17.12.2015 14:18:46, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 808651012259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0430
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
6,842 га
рілля, площа: 6,842 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12589499
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:

Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:

17.12.2015 14:18:46

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 76, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки 
додаткова угода до договору оренди земельної ділянки, серія та 
номер: 76, виданий 28.11.2015, видавник: сторони договору 
оренди земельної ділянки
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27200817 від 17.12.2015 14:20:13
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

ЕКА 544064



Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): БУТНЄВ АНАТОЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2579613337, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50690351

24.12.2015 09:55:25

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15065762, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 09:53:19, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816214412259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0067
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,813 га
рілля, площа: 8,813 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12717902
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 09:53:19

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 130, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27445506 від 24.12.2015 09:54:06
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстргщц^раїна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р.М* ® 1

Ш
ЕКА 544465



Опис об'єкта іншого
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): МУШТЕЙ ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1709007922, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка пшщею 8,813 га

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50183151

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 09:59:43

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14934249, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 09:57:16, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 809470812259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:002:0267

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,495 га
рілля, площа: 8,495 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12604005
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 09:57:16

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 82, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27228104 від 18.12.2015 09:58:16
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ҐОСПОДУЩШІО
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр^^Щ ^країна,

ЕКА 544080



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 2769709753, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка пло/цею 8,495 га

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Дубовик
Дубовик

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50703368

24.12.2015 10:57:25

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15069091, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 10:55:15, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816374112259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр’ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0427
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,567 га
рілля, площа: 8,567 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12720452
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 10:55:15

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 132, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27450564 від 24.12.2015 10:55:56
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстраш О^аїна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р.,Г "

Ш
ЕКА 544471



Опис об'єкта іншого
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): МУШТЕЙ ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНІДОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 2743913515, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка іішощею 8,567 га

Дубовик"А-;6 - 
Дубовик 5А.О.

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50186532

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 10:19:04

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14935044, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 10:16:00, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 497278712259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер:

Орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
земельної ділянки:
Цільове призначення:
Площа:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська
1225980300:01:001:0410, дата державної реєстрації земельної 
ділянки: 20.01.2014
Відділ Держземагенства в Юр'ївському районі Дніпропетровської 
області

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,2921 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12604604
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового

18.12.2015 10:16:00

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 162, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27229428 від 18.12.2015 10:17:47
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

ІЗнУ
ЕКА 544084



права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:

Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): Кириченко Сергій Васильович,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2769709753, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділян^а-п^йиі^ю 8,292 га

г і
■
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стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50606207

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

23.12.2015 13:12:01

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 15044597, дата і час реєстрації 
заяви: 23.12.2015 13:09:56, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 815093612259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0422

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
8,812 га
рілля, площа: 8,812 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12697993
Дата, час державної 23.12.2015 13:09:56 
реєстрації:
Державний 
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 138, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27409322 від 23.12.2015 13:10:44
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАР' 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстра їаіна,

№
ЕКА 544434



права: адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): ПУХА ОЛЕКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2688214099, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної д іячки  
Земельна ділянка площею 8,812 га

Дубовик А.О. 
Дубовик А.Оі

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50609360

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

23.12.2015 13:33:51

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 15045204, дата і час реєстрації 
заяви: 23.12.2015 13:25:18, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 815119112259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0418
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,463 га
рілля, площа: 8,463 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12698715
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

23.12.2015 13:25:18

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 131, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27410580 від 23.12.2015 13:32:45
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАР,
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстра аіна,

0 '
ЕКА 544436



права: адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): МУШТЕЙ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1711911453, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складеш 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 8,463 га

Дубовик А.О. 
Дубовик А.О

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50760252

24.12.2015 15:35:46

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15083787, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 15:33:49, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 817082712259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0433
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
7,135 га
рілля, площа: 7,135 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12732924
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 15:33:49

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 127, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27474318 від 24.12.2015 15:34:36
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр§щс^країна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р ^

т
ЕКА544492



Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Опис об'єкта іншого
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): ЧИПАК НАДІЯ ВАПЕРІЇВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2765505623, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50250747

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 15:50:10

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14951198, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 15:48:10, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: §10296212259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0426
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
6,843 га
рілля, площа: 6,843 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12617721
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 15:48:10

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 80, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27255143 від 18.12.2015 15:48:54
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр аіна,

0?»
ЕКА 544208



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): БУТНЄВА ВАЛЕНТИНА 
АНТОНІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 1741013804, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50246316

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 15:28:05

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14950092, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 15:26:02, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 810266912259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0424
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,623 га
рілля, площа: 8,623 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право; 12616732
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 15:26:02

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 163, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27253288 від 18.12.2015 15:26:47
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАР.
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна р е є с тр

ЕКА 544206



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:

Орендодавець (власник): БУТНЄВА ОКСАНА 
ВОЛОДИМИРІВНА, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2827620360, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

------- , га

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Підпис:

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50741746

24.12.2015 14:11:53

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15079115, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 14:09:35, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816856212259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0432
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,226 га
рілля, площа: 8,226 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12728866
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.2015 14:09:35

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 125, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27466662 від 24.12.2015 14:10:40
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
'ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрл^^країна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський ріг

к :
ЕКА 544484



Опис об'єкта іншого
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): ЧИПАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2820413396, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

екю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50231716

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 14:18:08

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14946213, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 14:08:02, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 810083612259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0436
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
6,845 га
рілля, площа: 6,845 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12613804
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 14:08:02

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 124, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27247100 від 18.12.2015 14:09:49
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр. раїна,

т
ЕКА 544202



права: адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр’ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): ВИННИК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2387414767, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 6,845 га

Дубовик А, 
Дубовик А.

стсю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50199755

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 11:22:18

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14938386, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 11:19:38, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 809712812259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0423
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
7,139 га
рілля, площа: 7,139 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12607047
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 11:19:38

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 164, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27234632 від 18.12.2015 11:20:42
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр раїна,

н Г ”
ЕКА 544092



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): БУТНЄВ СЕРГІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 2726504551, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка пдрщею 7,139 га

і ■

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

стоо. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
•формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50617674

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

23.12.2015 14:21:24

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 15047468, дата і час реєстрації 
заяви: 23.12.2015 14:19:25, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 815230512259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0435
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,088 га
рілля, площа: 8,088 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12700537
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

23.12.201514:19:25

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 115, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27413968 від 23.12.2015 14:20:08
право оренди земельної ділянки 

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАІ
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр, раїна,

ЕКА 544440



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:

. Підпис:

Орендодавець (власник): МУЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2122920971, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

стсю. 2 з 2



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

Дата, час 
формування:
Витяг надав:
Підстава надання 
витягу:

Індексний номер
витягу:

50746972

24.12.2015 14:36:23

Васильківське районне управління юстиції
заява з реєстраційним номером: 15080400, дата і час реєстрації 
заяви: 24.12.2015 14:34:01, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 816916812259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0053
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
6,843 га
рілля, площа: 6,843 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12729969
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

24.12.201514:34:01

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції
договір оренди землі, серія та номер: 112, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27468772 від 24.12.2015 14:34:51
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрщ ^^ра їна , 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р |і|щ $

ЕКА 544488



Опис об'єкта іншого
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): ЧІПАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1842208406, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка пт щ е ю 6,843 га

Дубовик А(0.
Дубовик А.О.}!  •,

екю. 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50115496

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

17.12,2015 13:49:10

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14917136, дата і час реєстрації 
заяви: 17.12.2015 13:46:24, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 808590512259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр’ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0431
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
6,867 га
рілля, площа: 6,867 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12588422
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:

Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:

17.12.2015 13:46:24

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 75, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки 
додаткова угода до договору оренди земельної ділянки, серія та 
номер: 75, виданий 28.11.2015, видавник: сторони договору 
оренди земельної ділянки
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27198736 від 17.12.2015 13:47:58
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

ЕКА 544060



Відомості про суб’єкта
іншого речового
права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: Україна, 
адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с. 
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26

Орендодавець (власник): БУТНЄВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2661113582, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової

стсю, 2 з 2



Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50256492

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 16:20:35

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14952591, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 16:18:14, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна Інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 810395512259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка *

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0437
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,49 га
рілля, площа: 8,49 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12619047
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 16:18:14

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 123, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27257568 від 18.12.2015 16:19:14
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстря^Ш раїна,

ЕКА 544212



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): ВИННИК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1422907681, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 8,490 га

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26
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Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

50253221

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію прав та їх обтяжень

18.12.2015 16:03:02

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області
заява з реєстраційним номером: 14951801, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 16:00:24, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 810350812259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0425
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
6,843 га
рілля, площа: 6,843 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12618266
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового

18.12.2015 16:00:24

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 81, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27256121 від 18.12.2015 16:01:08
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр; раїна,

ЕКА 544210



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував;

Державний
реєстратор:

Орендодавець (власник): БУТНЄВА ВАЛЕНТИНА 
АНТОНІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 1741013804, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 6.843 га

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

'Підпис:
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Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Індексний номер
витягу:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію прав та їх обтяжень

50612841

23.12.2015 13:56:35

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області

Підстава надання 
витягу:

заява з реєстраційним номером: 15046300, дата і час реєстрації 
заяви: 23.12.2015 13:54:25, заявник: СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА"

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 815154012259
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0421
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
8,812 га
рілля, площа: 8,812 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 12699529
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості-про суб’єкта
іншого речового

23.12.201513:54:25

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 139, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27412041 від 23.12.2015 13:55:20
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАР®! 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстраЩ

Иі
раїна,

ЕКА 544438



права:

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:
Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): ПУХА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2737415282, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової

адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївна, вулиця Травнева, будинок 26
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Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію прав та їх обтяжень

50227295

18.12.2015 13:54:01

Васильківське районне управління юстиції Дніпропетровської 
області

Підстава надання 
витягу:

заява з реєстраційним номером: 14945499, дата і час реєстрації 
заяви: 18.12.2015 13:51:38, заявник: САРНОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ (уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 8>10051312259
Об'єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер: 
Цільове призначення: 
Площа:
Дані про угіддя:

земельна ділянка

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада Олексіївська 
1225980300:01:001:0055
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
8,347 га
рілля, площа: 8,347 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12612882
Дата, час державної 18.12.2015 13:51:38 
реєстрації:
Державний 
реєстратор:
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:
Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового

Дубовик Андрій Олександрович, Васильківське районне 
управління юстиції Дніпропетровської області
договір оренди землі, серія та номер: 147, виданий 20.10.2009, 
видавник: сторони договору оренди земельної ділянки

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 27245911 від 18.12.2015 13:52:39
право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2034, з правом пролонгації

Орендар: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДА 
"ПЕРЛИНА", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстр, раїна,

а й
ЕКА 544100



права: адреса: 51311, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с.
Олексіївка, вулиця Травнева, будинок 26

Опис об'єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:

Державний
реєстратор:
Підпис:

Орендодавець (власник): КИРИЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
1388609248, країна громадянства: Україна

Відомості про об'єкт іншого речового права
Орендна плата складає 3 % на рік від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки 
Земельна ділянка площею 8,347 га

стсю. 2 з 2



витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового

права

Індексний номер витягу: 

Дата, час формування: 

Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

191786211

05.12.2019 21:08:03

Побережний Сергій Євгенович, Виконавчий комітет Васильківської 
селищної ради Васильківського району Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.

заява з реєстраційним номером: 37350481, дата і час реєстрації заяви:
05.12.2019 20:42:51, заявник: Сарнов Віталій Володимирович 
(уповноважена особа)

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:

О б’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 

Опис об’єкта:

Цільове призначення: 

Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
1979362612259

земельна ділянка

1225980300:01:001:0269 

Площа (га): 6.843

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р., с/рада. Олексіївська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 34493422
Дата, час державної 
реєстрації:

Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:

Зміст, характеристика 
іншого речового права:

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

05.12.2019 20:42:51

Побережний Сергій Євгенович, Виконавчий комітет Васильківської 
селищної ради Васильківського району Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.

договір оренди землі, ссрія та номер: б/н, виданий 17.10.2019, 
видавник: сторони договору оренди землі

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 50056312 від 05.12.2019 21:03:29,
Побережний Сергій Євгенович, Виконавчий комітет Васильківської 
селищної ради Васильківського району Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.

право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31.12.2030, з правом пролонгації, з правом передачі в 
піднайм (суборенду)

Орендар: СФГ "Перлина", код ЄДРПОУ: 21901144, країна реєстрації: 
Україна

Орендодавець: Єрохіна Ніна Петрівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 1887602144, паспорт 
громадянина України, серія та номер: ЕЕ026136, виданий 15.10.1999, 
видавник: Армянським МВ ГУМВС України в Кріми, країна 
громадянства: Україна

0£?.Й5:0
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Опис об’єкта іншого земельна ділянка площею згідно державної реєстрації, орендна плата
речового права: становить згідно умов договору оренди землі

Побережний С.Є.
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Інформація щодо об’єктів культурної спадщини на земельній ділянці 

яка виділяється під зрошення. 

За зверненням директора С(Ф)Г «Перлина» від 27.11.2020 співробітниками 

Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей 

(далі – Центр) було проведено археологічну розвідку – пошуково-вишукувальні 

роботи шляхом суцільного візуального обстеження на земельній ділянці 

загальною площею 378,6 га на території проектованої ділянки зрошування – 

проект «Нове будівництво трубопроводу зрошуваної мережі на орендованих 

землях С(Ф)Г «Перлина» в адміністративних межах Олексіївського 

старостинського округу виконавчого комітету Юр’ївської селищної ради 

Юр’ївського району Дніпропетровської області. 

За результатами проведених робіт на запитуваній території (згідно з 

наданим планом), встановлено, що в межах зазначеного земельного масиву 

знаходяться 2 об’єкти культурної спадщини з наземними ознаками – 

кургани: 

1. Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими 

двох горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  

2. Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими 

двох горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  

Історична довідка. 

Кургани –– це округлі чи овальні в плані земляні, кам’яні або комбіновані 

штучні могильні насипи, зведені над одним або декількома похованнями, якими 

давні народи, що мешкали на території нинішньої України увінчували пам’ять 

померлих. 

Кожен курган є унікальною поховальною спорудою, яка має обов’язково дві 

частини: зовнішню або надземну, помітну на поверхні (насип), і внутрішню. Як 

зовнішнє, так і внутрішнє облаштування курганів дуже різноманітне і мають 

значні архітектурні відмінності. У них може бути пологий насип, що розплився 

біля основи і крутий у верхній частині. Вони можуть мати асиметричну в профілі 
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форму: більш крутішу одну частину й пологу протилежну; високі і чітко 

виражені насипи з ровом навколо насипу; насипи, обгороджені кільцевою 

кам’яною огорожею з вертикально встановлених, в Придніпров’ї зазвичай 

гранітних, кам’яних плит – так звані «кромлехи», тощо. В давнину на вершинах 

курганів могли бути встановлені кам’яні стели чи скульптури. Параметри 

курганів можуть варіюватися в широкому діапазоні як відносно висоти, так і 

діаметра. Розміри курганного насипу та самої могили, а також її складність 

беззаперечно свідчили про соціальний статус похованого. Адже чим більше 

громада могла вкласти зусиль на побудову поховальної споруди, тим більший 

соціальний статус мав померлий. 

Під курганним насипом приховано систему поховальних камер, конструкцій 

з каменю та дерева, жертовників тощо. Зустрічаються кургани зі складною 

стратиграфією (досипками; майданчиками навколо поховання, складеними із 

земляних блоків; певним чином організованим материковим викидом). Також 

часто в насипу можуть зустрічатися окремі камені, фрагменти кераміки, сліди 

дерева, залишки заупокійної тризни тощо. Насип буває оточений кільцевим чи 

напівкільцевим ровиком, що мав ритуальний характер. Поховання 

здійснювались в ґрунтових ямах, катакомбах і кам’яних ящиках. Могила в 

кургані може бути і без поховання конкретної людини – так званий «кенотаф». 

Останній являв собою символічну могилу, що не містить решток покійного. 

Споруджувалися вони в тому разі, коли небіжчик загинув (пропав без вісті, 

потонув і тому подібне) у важкодоступному місці, а тіло втрачене. Також 

кенотаф робився, якщо тіло було спалено, а прах розвіяний. Кенотафи слугували 

для увічнення пам’яті про покійного і виконання поминальних ритуалів.  

Таким чином, кожна могильна споруда являє собою певну архітектурну 

конструкцію. Споруджувалися кургани в давнину зазвичай поза поселеннями, як 

поодиноко, так і групами. Часто кургани використовувались в якості родинних 

склепів. Однак, здійснювати поховання своїх померлих у вже насипані кургани 

продовжували також і у пізніші часи усі ті народи, що дотримувалися 

курганного поховального обряду. Тому кургани можуть містити до декількох 

десятків могил. 
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Рекомендації щодо захисту об’єктів культурної спадщини. 

Територія пам’яток (об’єктів) культурної спадщини. 

Усі пам’ятки археології, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети 

охороняються законом і повинні перебувати у державній власності. Землі, на 

яких розташовані пам’ятки археології, перебувають у державній власності або 

вилучаються у державну власність в установленому законом порядку  (ст. 17 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

На території пам’яток, у межах їх зон охорони забороняється будь-яка 

діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’яткам; 

забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, 

будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи в охоронних зонах пам’яток 

без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини (ст. ст. 32, 37 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»).  

Обов’язком органів охорони культурної спадщини є заборона будь-якої 

діяльності юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці або 

порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони 

культурної спадщини (ст. 30 Закон України «Про охорону культурної 

спадщини»).  

Згідно до ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини» на 

фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані 

пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення 

пам’ятки), покладається обов’язок вжити відповідних заходів, для запобігання 

такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані.  

Охоронні зони. 

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, їх 

комплексів (ансамблів) навколо них мають встановлюватися зони охорони 

пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару (Закон України 

«Про охорону культурної спадщини», ст. 32). 



5 

 

З точки зору законодавства у сфері земельних відносин об’єкти культурної 

спадщини є режимоутворюючими об’єктами, тобто такими об’єктами під 

якими та/або навколо яких встановлюються обмеження у використанні земель 

(Закон України «Про державний земельний кадастр», ст. 1). Навколо об’єктів 

культурної спадщини встановлюються охоронні зони (ст. 112 Земельного 

кодексу України), які заносяться до Державного земельного кадастру.  

Згідно ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

встановлення охоронної зони не може бути підставою для примусового 

вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та 

фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами 

правил використання земель історико-культурного призначення.  

Охоронні зони об’єктів культурної спадщини включаються як обмеження до 

переліку обмежень щодо використання земельної ділянки, до кадастрового 

плану земельної ділянки у складі проектів землеустрою, які в передбаченому 

ст.ст. 186, 186-1 Земельного кодексу України порядку підлягають погодженню з 

органом охорони культурної спадщини. 

Згідно з нормою ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», із змінами та доповненнями, і ДCTУ 8855:2019, п. 14.7, розміри 

охоронної зони, яка враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не 

повинні бути меншими двох горизонтальних або вертикальних розмірів 

пам’ятки (більшого з них).  

Таким чином, в даному випадку необхідно застосовувати охоронні зони 

пам’яток археології (курганів) із розрахунку не менше двох горизонтальних 

розмірів кургану від краю поли по колу курганного насипу. 

Землі, на яких розташовані пам'ятки, належать до земель історико-

культурного призначення та включаються до планів землекористування, 

проектів землеустрою та іншої проектно-планувальної документації (ст. 34 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 
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При проектуванні розміщення запланованих об’єктів системи зрошення 

та пов’язаних землевпорядних робіт по відведенню земельної ділянки 

необхідно враховувати наявність пам’яток археології як 

режимоутворюючих об’єктів.  

Режим використання пам’яток (об’єктів) культурної спадщини полягає 

в збереженні їх цілісності, автентичності, захисті їх від шкідливих впливів 

господарської, іншої антропогенної діяльності, впливів природи. 

Площі земельних ділянок, на яких розташовані кургани, повинні бути 

виключені з ділянок зрошення. 

У разі, якщо пам’яткам загрожує руйнування, знищення або пошкодження в 

результаті будівельних та інших робіт, вимоги пам’яткоохоронного 

законодавства полягають в проведенні повного дослідження (розкопок) цих 

об’єктів (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Режим використання території охоронних зон пам’яток (об’єктів) 

культурної спадщини забезпечує належний захист їх від негативних 

антропогенних (господарських) чинників та передбачає наступне: 

1. Заборону в межах охоронних зон діяльності, яка шкідливо впливає або може 

вплинути на додержання режиму використання цих земель. 

2. Заборону містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень, 

будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт без дозволу відповідного 

органу охорони культурної спадщини. 

3. У зв’язку з проектуванням розміщення системи зрошення рекомендується 

передбачити у складі проектної документації технологічні вирішення 

максимального виключення негативних впливів на об’єкти культурної спадщини 

та дотримання режимів використання територій пам’яток та їх охоронних зон. 

Підготована проектна документація щодо розміщення системи 

зрошення підлягає розгляду та погодженню структурним підрозділом 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації у сфері охорони 

культурної спадщини — управлінням культури, національностей і релігій 

відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини».
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Додатки: 

Додаток 1. Перелік об’єктів культурної спадщини, що розташовані в межах земельної ділянки 

під зрошення розташованої в адміністративних межах Олексіївського старостинського округу 

виконавчого комітету Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської 

області. 

 

Додаток 2. Таблиця координат курганів розташованих на земельній ділянці під зрошення 

розташованої в адміністративних межах Олексіївського старостинського округу виконавчого 

комітету Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.  

 

Додаток 3. Територія проведення пошуково-вишукувальних робіт на земельній ділянці під 

зрошення розташованої в адміністративних межах Олексіївського старостинського округу 

виконавчого комітету Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської 

області з позначенням місця розташування курганів на супутниковій карті. 

 

Додаток 4. Матеріали фотофіксації об’єктів. 
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Додаток 1. 

 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини, що розташовані в межах земельної 

ділянки під зрошення розташованої в адміністративних межах 

Олексіївського старостинського округу виконавчого комітету Юр’ївської 

селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської області. 

 

 

 

1. Курган № 9664-1: висота – 1,2 м, діаметр – 40 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими 

двох горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  

 

2. Курган № 9664-2: висота – 0,5 м, діаметр – 30 м. Розміри охоронної зони, яка 

враховується при проектуванні об’єктів будівництва, не повинні бути меншими 

двох горизонтальних розмірів пам'ятки (згідно ДCTУ 8855:2019, п. 14.7).  

 

 

 

 

Зав. відділу охорони пам’яток археології    О.В.Мишуста 
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Додаток 2. 

 

 

 

Таблиця координат курганів розташованих на земельній ділянці під зрошення 

розташованої в адміністративних межах Олексіївського старостинського 

округу виконавчого комітету Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району 

Дніпропетровської області 

 

 
Обліковий номер 

об’єкту 
Координати центру об’єкту 

1.  
Курган  

№ 9664-1 

Система координат СК-63: 

Х – 5409823.698 Y – 5334509.735 

 

Географічні координати: 

48°54'10.5"N 35°58'09.0"E 

2.  
Курган  

№ 9664-2 

Система координат СК-63: 

Х – 5409913.943 Y – 5334219.032 

 

Географічні координати: 

48°54'13.5"N 35°57'54.8"E 
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Додаток 3. 

 

Територія проведення пошуково-вишукувальних робіт на земельній ділянці під зрошення 

розташованої в адміністративних межах Олексіївського старостинського округу виконавчого 

комітету Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської області з 

позначенням місця розташування курганів на супутниковій карті. 
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Додаток 4. 

Матеріали фотофіксації об’єктів 

 

 
Фото. Курган № 9664-1. Вид з південного заходу. 

 

 
Фото. Курган № 9664-2. Вид з північного сходу. 
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Схема планованої діяльності С(Ф)Г "Перлина"
 М 1:5000

Iн
в.
№
 о

р.
Поз. НайменуванняПозначення

Специфікація обладнання

ПриміткиКіл.
секцій

1 ДМ №1

Довжина

Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 252 м³/год. - 69,7 л/с

0+конс. кругова460,0м

2

ДМ №33

ДМ №5

кругова

Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 143 м³/год. - 39,7 л/с

0+конс. кругова343,9м

4

ДМ №2 Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 90 м³/год. - 30,0 л/с

0+конс. кругова338,0м

ДМ №4 Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 157 м³/год. - 43,6 л/с

0+конс. кругова361,8м

ДМ №6 Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 189 м³/год. - 52,5 л/с

0+конс. кругова397,5м

5

6

Дощувальна машина Otech Pivot ST168,

витрата води 210 м³/год. - 58,3 л/с

0+конс. 398,0м

ія насосної станції НСП - 7

ід'єднання до НСП - 7

ємий трубопровід

ї ділянки

- Існуюча електрична мережа 35 кВа
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Вступ

Роботи по обстеженню гідрогеолого-меліоративного та ґрунтового стану земель проведені 

на орендованих земельних ділянках С(Ф)Г «Перлина». Ділянки згруповані на певній площі і 

розташовані в адміністративних межах Олексіївського Старостинського округу виконавчого 

комітету Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області, від НСП №7 

Олександрівської зрошувальної системи.

Виконані роботи Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області згідно 

договору за № 1/7.3 від 03.02.2021р.

Карта-схема розташування земель С(Ф)Г «Перлина»

1. Характеристика природних умов району

Ділянки, що проектуються під будівництво трубопроводів зрошувальної мережі для 

;  ̂ забезпечення цих ділянок, розташовані на орендованих землях С(Ф)Г «Перлина» в 

ністративних межах Олексіївського Старостинського округу виконавчого комітету



Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області, від НСП №7 

Олександрівської зрошувальної системи, власником якої є Павлоградське міжрайонне 

управління водного господарства РОВР у Дніпропетровській області.

У геоморфологічному відношенні територія району являє собою вододільне плато, 

розчленоване глибокими балками. Найвищі абсолютні відмітки приурочені до вододільних 

просторів, де вони досягають 150м. Загальний ухил рельєфу - на захід у бік балки Бабина. Являє 

гобою рівну поверхню з невеликим ухилом.

Абсолютні позначки поверхні описуваної території змінюються в межах 133...146 м.

Кліматичні умови району несприятливі для поповнення запасів підземних вод. Район 

відноситься до зони недостатнього зволоження, що обумовлює незначне інфільтраційне 

живлення підземних вод і нерівномірність його протягом року.

1.1 Геологічна будова

У геоструктурному відношенні район робіт розташований в межах південно-західного 

борту ДДЗ. Найбільш древніми породами, розкритими розвідувальними свердловинами, 

пробурених в зазначеному районі, є кристалічні породи докембрію.

До кембрійскі утворення зустрічаються на глибині 140-150 м і представлені гранітами 

середньозернистими.

Вище по розрізу залягають відкладення палеогенової системи, представлені канівською, 

бучакською, харківською та неогеновою свитами.

Відкладення канівської свити залягають на глибині 80-90 м, їх потужність складає 30-40м. 

Літологічними вони представлені пісками тонкозернистими кварцово-глауконітовими сіро- 

зеленими глинистими.

Бучакські відкладення залягають на глибині 60-70 м, їх потужність складає до 20 м. 

Літологічними вони представлені пісками дрібнозернистими кварцовими сірими.

Харківські відкладення залягають на глибині 37-60м, їх потужність становить до 23 м. 

Літологічними вони представлені глинами глауконітовими сіро-зеленими пісчанистими.

У покрівлі харківських відкладень залягають відкладення четвертинної системи.

Четвертинна система представленанижньочетвертинними, нижньосередньочетвертин- 

ними і верхньочетвертинними відкладеннями.

Нижньо-середньочетвертинні відкладення представлені суглинками світло-бурими 

щільними глинистими, потужністю 12-18 м.

Верхньочетвертинні відкладення представлені суглинками жовтувато-бурими і бурими 

щільними лісовидними, потужністю 5-7 м.

Верхньочетвертинні відкладення перекриваються грунтово-рослинним шаром, потужністю



1.2 Гідрогеологічні умови

Відповідно з геологічною будовою на ділянці і за межами розвинені, випробувані і вивчені 

такі водоносні горизонти:

- в середньо-верхньочетвертинних суглинках;

- у відкладеннях харківської свити;

- у відкладеннях бучакської світи.

Водоносний горизонт в середньо-верхньочетвертинних відкладеннях укладений в слабо 

обводнених суглинках. Потужність обводнених суглинків становить 1,5-2,5 м.

Експлуатується горизонт шахтними колодязями для індивідуального водопостачання в 

населених пунктах. За хімічним складом води дуже строкаті з вмістом сухого залишку від 1,7 до 

З г/дм Глибина залягання рівня підземних вод більше 5м. В підошві залягають харківські 

відкладення.

Водоносний горизонт в харківських відкладах залягає на глибині 30-40 м. Його потужність 

становить від 5 до 9 м.

Водомісткими породами є піски тонкозернисті кварцово-глауконітові, глинисті. Горизонт 

напірний, натиск становить 20-23 м. Глибина залягання рівня підземних вод становить 24-27 м.

За хімічним складом води з вмістом сухого залишку до 2,8 г/дм3.

У зв'язку з низькою водоносністю, горизонт практичного значення для водопостачання не

має.

Водоносний горизонт бучакських відкладень залягає на глибині 65-75 м. Його потужність 

становить 10-18 м, в тому числі потужність найбільш обводнених пісків бучакської свити 5-8 м.

Водомісткими породами є піски дрібнозернисті кварцові. Горизонт напірний, натиск 

становить 24-26 м. Глибина залягання п'єзометричного рівня становить 40-45 м.

Води слабосолонцюваті, прозорі, без кольору і запаху. За хімічним складом води 

члоридно- натрієві, гідрокарбонатно-хлоридні натрієві з вмістом сухого залишку 2,5-3,3 г/дм3.

Водоносний горизонт надійно захищений від забруднення з поверхні і є надійним 

перелом  мінеральних лікувально-столових вод.

1.3 Ґрунтові умови

Грунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними 

с=редньогумусними, що утворилися на лісах. За механічним складом переважають середньо- 

-г;■ глинкові різновиди. В орному шарі (0-35 см) вміст гумусу становить 6,45 %.

Згідно із ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» вміст гумусу в 

рілочому шарі ґрунту дуже високий.

о



2. Характеристика сольового складу ґрунтів

Водно-сольовий режим проектної ділянки СФГ «Перлина» характеризується за даними 

хімічних аналізів ґрунту по 4 об’єднаних пробах, що шурфувались по 4 точковим пробам кожна.

За хімічним складом, ґрунти у шарі 0,0-0,35 м переважають солі сульфатно-хлоридного 

типу. Реакція ґрунтового розчину (рН) становить в середньому від 6,84 до 7,39 , та є, згідно 

ДСТУ 4362:2004 "Якість грунту. Показники родючості”, нейтральна.

Сума солей коливається в межах 0,02766-0,05018% у тому числі токсичних солей

0,0154-0,0298%, що не перевищує порогу токсичності. Серед нетоксичних солей переважають 

гідрокарбонати кальцію (СаНСОз), серед токсичних солей -  спостерігається незначний вміст 

хлоридів магнію та натрію (М§СЬ, ИаСІ), сульфатів натрію (Ш ЗО Д  гідрокарбонатів натрію 

(ТЧаНСОз). Вміст хлорид-іону (СГ) коливається в межах 0,15-0,27 мг/екв. на 100 г грунту та не 

перевищує порогу токсичності (0,30 мг/екв. на 100 г ґрунту). Усі солі рівномірно розподілені у 

профілі, що свідчить про відсутність навіть слабкого ступеня загального засолення та 

стабілізацію кількісного і якісного складу солей верхнього (0-35 см) шару ґрунту.

Осолонцювання ґрунтів уявляє собою засвоєння ґрунтом специфічних властивостей, що 

обумовлюють наявність в ґрунтово-поглинаючому комплексі (надалі ГПК) катіонів натрію (№ +) 

та магнію (М§2+) які негативно впливають на ґрунт. Ґрунти належать до солонцюватих коли в 

ГПК міститься більше 3% натрію, або 20% магнію від суми поглинених основ.

Вміст катіонів натрію (Ка+) від суми поглинених основ (Тч1а++К+), складає в орному шарі 

(0-35 см) ділянки 0,4 % від ємності катіонного обміну, що не перевищує допустиме значення

3%. Таким чином, ґрунти у шарі ґрунту до 0,6 м характеризуються як несолонцюваті.
♦ 2+ 2+Содопроявлення відмічається якщо НСОз'/Са +М§ >1. На спостережній території

содопроявлення не виявлено, так як відношення НСОз"/Са2++М§2+ коливається в межах від 0,6 

до 0,78 мг/екв. на 100 г ґрунту, що не більше 1.

Таким чином, за результатами ґрунтових досліджень, проведених на площі зрошення 

засолених та солонцюватих грунтів не виявлено.

Агрохімічні показники ґрунтів

Вміст гумусу у ґрунті

Вміст і якісний склад гумусу є найважливішим показником родючості ґрунту. Тому 

саме показники гумусового стану ґрунтів використовуються для оцінки рівня родючості та 

їх агроекологічного стану.

На обстеженій ділянці, згідно ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» 

(додаток Б, таблиця Б-2) залягають близькі до нейтральних чорноземи звичайні. Середнє 

значення вмісту гумусу в ґрунті складає від 5,6 до 7,4%, що характеризує ґрунт як



о

середньогумусний. Вміст гумусу в шарі ґрунту 0,0-0,35 м розподіляється наступним чином:

Номер поля Номер проби Вміст гумусу Показник, %

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 1
Об’єднана проба № 1 дуже високий 6,3

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Доле № 2
Об’єднана проба № 2 дуже високий 5,6

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 3
Об’єднана проба № 3 дуже високий 7,4

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 4
Об’єднана проба № 4 дуже високий 6,5

Вміст азоту нітратного в грунті
Згідно ДСТУ 4362-2004 «Якість ґрунту. Показники родючості» (додаток Б, таблиця Б-3) 

вміст нітратного азоту (Ж )з) в шарі ґрунту 0-0,35 м розподіляється наступним чином:

Номер поля Номер проби Вміст нітратного 
азоту (N03 ) Показник, мг/кг

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 1

Об’єднана проба № 1 низький 11,6

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 2

Об’єднана проба № 2 дуже низький 5,9

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 3

Об’єднана проба № 3 низький 14,2

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 4

Об’єднана проба № 4 дуже низький 5,2



фосфорно-калійний режим

Забезпеченість обстеженої ділянки рухомим фосфором (Р2О5) (ДСТУ 4362-2004 додаток Б, 
таблиця Б-4) наступна:

Номер поля Номер проби Вміст рухомого 
фосфору(Р20 5) Показник, мг/кг

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 1

Об’єднана проба № 1 середній 16,7

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 2

Об’єднана проба № 2 низький 14,7

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 3

Об’єднана проба № 3 середній 20,2

Ділянка СФГ 
«Перлина»

Поле № 4

Об’єднана проба № 4 підвищений 31,3

Таким чином, за результатами агрохімічного обстеження ділянки зрошення СФГ «Перлина» 

відмічається зниження вмісту рухомого фосфору в деяких орних землях. Вміст поживних 

речовин в ґрунті наступний:

вміст нітратного азоту (ИОз) низький;

вміст рухомого фосфору (Р2О5) середній;

вміст гумусу в грунті дуже високий.

Процесів деградації ґрунту, а саме ерозії, засолення, солонцюватості, втрати гумусу не 

спостерігається, тобто ґрунти мають достатньо високу ступінь родючості.

3. Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель

За ґрунтово-меліоративними показниками, згідно ВИД 33-5.5-04-98 “Облік та оцінка 

меліоративного стану зрошуваних і осушуваних сільськогосподарських угідь та технічного 

стану гідромеліоративних систем“, гідрогеолого-меліоративний стан земельної ділянки 

характеризується як сприятливий до зрошення за наступними показниками:

рівень ґрунтових вод залягає понад 5 м;

процесів засолення та осолонцювання ґрунтів не виявлено;

іригаційна вода обмежено-придатна до зрошення за небезпекою підлуження та 

токсичного впливу на рослини.
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Під час обстеження було проведено буріння 4 точкових проб грунту, глибиною до 0,35 м 

кожна. В процесі роботи, згідно з методичними рекомендаціями, проби швартувались, в 

результаті чого були відібрані об'єднані проби грунту для визначення реакції ґрунтового 

розчину (рН), його іонного складу, вмісту нітратного азоту, рухомого фосфору, рухомого 

гумусу.

4. Якість зрошувальної води

Хімічний аналіз проб води було виконано в лабораторії моніторингу вод та ґрунтів 

Дніпропетровської області (свідоцтво про визнання технічної компетентності №ЬВ/25/18 від 

16.11.2018 р.).

Джерелом зрошення є канал Дніпро-Донбас. Проба води відібрана із каналу Дніпро- 

Донбас Олександрівської зрошувальної системи. За результатами хімічних аналізів 

зрошувальної води (проба відібрана в вересні 2020  р.), загальна мінералізація складає 1 100 

мг/дм . За хімічним складом вода хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатна магнієво-кальцієво- 

натрієва, за реакцією середовища ( рН 8,53) - лужна. Жорсткість води складає 9,7 мг-екв., що 

характеризує її як дуже жорстку. Вміст хлоридів у воді складає 124,09 мг/дм3, що не 

перевищує гранично допустиму концентрацію (350 мг/дм3). Вміст нітратів і нітритів 

відсутній.

Таким чином, згідно з ДСТУ 2730-1994 «Якість поливної води для зрошення» та 

постановою від другого вересня 2020 року №766 м. Київ, за агрономічними критеріями 

оцінки якості зрошувальна вода обмежено-придатна для зрошення за небезпекою 

підлуження, токсичного впливу на рослини та є незабрудненою.

Результати хімічного аналізу води
Місце відбору: Канал Дніпро-Донбас 
Водокористувач: СФГ «Перлина» Ю р’ївського району 
Дата відбору: 16 вересня 2020 р.

Хімічний склад води
Таблиця 1

і  и

рН

Аніони Катіони
Загальна
жорст
кість

Мінер
алізаці

я,
мг/дм

С0 32- Н С 03" 8 0 42' СГ N03' Са2+ м §2+ Иа+ Ш 4+

"5
мг-екв/дм

8,53 0,6 3,7 8,65 3,5 0,0 6,11 3,59 6,75 0,0 9,7 1100



± 1

Якість води за агрономічними критеріями
__________________________Таблиця 2

№
п/п Найменування показника Одиниця

виміру

Норми за 
ДСТУ 2730- 

94 та 
постанови 

2020  р. 
(клас якост і 

води ІГ)

Фактично
Іригаційна 

оцінка якості 
води

1

Водневий показник(рЬІ) 
Кислий грунт 
Нейтральний грунт 
Лужний грунт

одиниці
рН

8 ,2-9,0 
8,0-8,8 
7,6-8,5 8,53

Вода 
обмежено- 

придатна до 
зрошення за 
підлуженням 
та токсичного 

впливу на 
рослини

2 Загальна лужність (СОз2' 
+Н С03")

мг-
екв/дм3

3,5-8,5 4,3

3 Токсична лужність 
(НСОз' - Са2+)

мг-
екв/дм

2,0-4,5 1,95

4
Вміст лужності від 
нормальних карбонатів 
(СО.,2')

мг-
екв/дм

0 ,1-0,6 0,6

5
Концентрація токсичних 
іонів в еквівалентах 
хлору

мг- о
екв/дм

14-24 8,81

6 Вміст іонів хлору мг-
екв/дм3

3,0-15,0 3,5

7
Відношення суми 
лужних катіонів натрію і 
калію до суми всіх 
катіонів

% 45-55 23,2

Оцінка якості води за екологічними критеріями
Таблиця З

№
з/п

Назва показників 
забруднення 

води

Одиниці
вимірювання

ГДК (ВБН 33-5.5-04-98)

Фактичні
показникинезабру

днені
умовно

забруднені
забруднен

і

Хімічне забруднення

1 Х ло р и д н е:

хлориди мг/дм3 350-600 >600 124,09

2 Нітратне:

нітрити мг/дм3 <3,0 0,0



нітрати мг/дм3 <50 0,0

3 М еталами :

залізо загальне мг/дм <0,3 0,0

Категорія незабруд
нені

Висновки

1. У геоморфологічному відношенні територія проведення робіт розташована на 

вододільному плато. Рельєф проектної ділянки рівнинний зі слабким ухилом в західному 

напрямку.

2 . Ґрунтовий покрив на проектній ділянці представлений чорноземами звичайними 

гумусними, що утворилися на лесах. За механічним складом переважають середньо суглинкові 

різновиди.

3. Ґрунтові води залягають на глибинах більше 7 м.

4. Гідрогеолого-меліоративний стан проектної ділянки характеризується як 

сприятливий на всій площі спостереження.

5. За ступенем засолення та осолонцювання, грунти по всій глибині опробування (0,0- 

0,35 м) характеризуються як незасол єні та несолонцюваті.

6 . Зрошення проектної ділянки планується проводити з каналу Дніпро-Донбас. За 

агрономічними критеріями оцінки якості, зрошувальна вода оцінюється як обмежено-придатна 

до зрошення .

7. Вміст гумусу як в орному шарі грунту (0-35 см), оцінюється як дуже високий.
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ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦUI

ДЕПАРТАМЕНТ ВКОЛОГIi ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB

тов,,ЕкомЕнЕджмЕFIт гр)rлп,,

Про погодженнrI

фонових концентрацiй

Щепартаментом уважно розглянуто лист вiд 0|.0з.2021 м 55i/02.'2021стосовно надання величин фонових концентрацiй для сФг ,,пЕрлI4нд,,
(51311, ,Щнiпропетровська обл-., Павлоград."п"i.i р-" fron"-"iИ Юр'iЪський),
Юр'iвсъкu ggддтТIна рада), та в межах компетенцii, 

"uдuu*о 
величини фоновихконцентрацiй забруднювапъних речовин (визначених розрахунковипл методоl4),що погодженi Головним управлiнням {ержпрод..rо*""слуrкби в

.Щнiпропетровськiй областi.

.Щодаток: на 1 арк. в 1 прим.

Щиректор департаменту

днiпропетоовська обласна деDжавна адrrlн'tстOOшя

Дел.?рт&{ент екологli т9 лрlrродr$rх poctpcв ДОД

Вих.Ng 3-244 1 /0/261 -21 вiд 07.04.2021
- 

llllllll llllllllllltlшlllll lt llltlllllп lll ll

Басевко (096)5129424
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(визначенi розрахунковим методом)

д,Ё;ЁflНiХ;Н-ЪТЁНЬ'#ЁЪtrКТТ^|,,:?,Тffi ;ц,
(назва органiзацii, яка визначае величину фонових коrцен-r,рiцб

MicTo (населений пункт):

513 1 1, Днiпропетровська обл., Павл9гра,цськрrй р-н, IOp'iBcbKa селrрrццrа рада._
(назва)

ПiдприеМство' дпя якоГо встаноВлюютъсЯ величинИ фоновиЦ концентрач|й :,

СФГ "ШРЛИНА", нове будiвни
(назва, зазначити: дiюче, проводить реконструкцiо, 

"о"a 
Оудirrr,цr*ri

Перелiк забруднюв€uIьних
фонових койцентрацiй, а
шкlдливого впливу:

речовин, для яких установлюютьсrI величинI{
також речовин, як1 мають властивостi сумацii

азоту дlоксид, оксид вуглецю, ангiдрид сiрчистий, вуглеводнi насИЧеНi С12-С19
сажа.

Величини фонових
пlдприемства, для якого

концентрацiй визначено
вони запитуються:

Jй

laK
урахуванням вкла/i),

(так, Hi)

За результатами розрахункiв установлюютьсяконцентрацlи заоруднювЕlльних речовин :

TaKi величини фоtlових

йксiй ГУБСъIO4Й

управл1
нагляду за дотцrманням сан
законодавства I оловного уп
Дgtжпродспожи вслужби - -

ькlи ооласт1

YMoBHi
координа-
ти розра-
хункового
прямокут-

ника

Найменування
речовини

Кон tчIг/м

Bl

Пн ПнС с ПдС Пд ПдЗ з Пrrlj

Вiдповiд-
но п.4.8
Наказу
MiH-

природи
Украiни

вiд
з0.07.2017

м 286

Азоry дiоксид 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,00в 0,008 0,00Е

Оксид вуглецю 0.4 0,4 0.4 0.4 0,4 0.4 0,4 0,"l
Ангiдрид
сiрчистий 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Вуглеводнi на-
сиченi Clz-C,n 0,4 0,4 0,4 0,4 ;.,Ь 0,4 0,4 0,4

Са:ка 0,06 0,0б 0.0б 0,06 -ofrб'i 0.06 0,06 | O,rlb

(",,йж
Директор департаментч

(посада)

Начальник управлiння держi

g]

(пiлпис/
м. п.

с>
-ъ.:. 

/

дзлQЦlЦrILrJ__[]r\
(rlрiзвлlrце, i lriшiа.пи)

в лнlпDоп
(посада) (прiзвище, iнiцiали)



Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО 

(ЦГО)
Проспект Науки, 39, корпус 2, м. Киів-28, 03028. факс: (044) 525-94-58, тел.. 525- 69-69 

WEB -  адреса: httD:/'w\vw.c20-sreznevsk\i.kviv.ua, e-mail: aupcgo@meteo.gov.ua

Код ЄДРПОУ 22864480

*

, Від J(? 03. 2021 р. №991-002- /^ /991 -141 / — ■ " ' /  Н а № _______від _20_  р.

Директору ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» 
Вікторії КОВАЛЕНКО

Про метеоролопчім харакіерисіики

Відповідно до Вашого замовлення надаються кліматичні параметри (метеорологічні 
характеристики) по метеостанції Лозова, які осереднені в ЦГО за 30-річний період 
спостережень і є репрезентативними для с. Олексіївка (за межами населеного пункту в 
адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської області).

Г Середня максимальна температура повітря липня становить 20.8 °С.
2. Середня температура повітря січня становить мінус 6,5°С.
3. Швидкість вітру, повторюваність якого перевищує 5%, становить 11 м/с.
4. Середньорічна швидкість вітру 3,0 м/с.
5. Середня за рік повторюваність напрямків вітру.

Н а п р я м  в іт р у  (% )

П ів н і ч н и й
П і в н і ч н о -

с х і д н и й
С х ід н и й

П і в д е н н о -
с х і д н и й

П івденний
П і в д е н н о -
з а х і д н и й

З а х і д н и й
П і в н і ч н о -
з а х і д н и й

9,1 1 4 ,3 1 6 .7 1 0 ,7 14 .1 1 1 ,2 1 2 ,8 11, 1

Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених в Україні джерел, висотою 
менше 200 м в зоні від 50° пн.ш. до 52°пн.ш. - 180, а південніше 50° пн.ш. - 200.

Коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання домішок, 
визначається в кожному конкретному випадку самостійно. Якщо в радіусі 50 висот 
найвищої труби підприємства перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км. то 
коефіцієнт рельєфу місцевості приймається рівним 1 (одиниці). В інших випадках 
поправка на рельєф встановлюється на основі картографічного матеріалу, що висвітлює 
рельєф місцевості в радіусі 50 висот труб від джерела забруднення, відповідно ОНД-86 
Госкомгидромет "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

Інформація надана для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля «Нове 
будівництво для СФГ «ПЕЇфШЩА», за межами населеного пункту в адміністративних
межах Павлоградського<радо|4/чЙ |!*^^1етРовськ01 області».

1 У

Заступник директорі < <

Ящук 5256969

Сергій ГРИШКО
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий 

рівень 

 міста міста самого 

жаркого 

місяця, 

град. С 

самого 

холодного 

місяця, 

град. С 

швидкість 

вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і 

віссю OX, 

град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Олексіївка 20,8 -6,5 11 200 90 0,62 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми 

координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 

1 1 Проммайданчик    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 

 Код 

міста 

Код 

про

м. 

майд

. 

Код 

дже-

рела 

Найменуван

ня джерела 

Код 

моделі 

або 

кут 

між 

віссю 

OX і 

довжи

ною 

площа

дного 

Коеф. 

рельє

фу 

Коорд. 

точкового або 

початку 

лінійного 

джерела або 

центру симетрії 

площадного 

Коорд. кінця 

лінійного або 

довжина та 

ширина 

площадного чи 

точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 

м 

Діаметр 

точкового або 

площадного 2-

го типу чи 

швидкість 

виходу 

ПГВС(Wo) для 

лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, 

(для площ. 

1-го типу - 

0) 

Температ

ура 

ПГВС 

(град. C) 

Клас 

небезпек

и 

     джере

ла 

 X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу 

- 0) 

   

1 1 1 Будівельний 

майданчик 

45 1   1440 3580 2   20,8  



ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 

 Код 

міста 

Код 

пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код 

речовини 

Сумарний 

викид т/рік 

Коеф. 

упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 

м/сек 

1 1 1 04001 

------- 

301 

0,017168 1 0,02352          

   16000 

------- 

343 

5E-5 1 0,00333          

 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 

осідання 

04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку 

на діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

16000 

------- 

343 

Фтор та його сполуки (у 

перерахунку на фтор) 

0,03 1 

 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 

 

 

 



ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 

 Код міста Код р-ни Завдання 

фону 

Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях 

ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

 

 

Завдання на розрахунок. 

 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 Проммайданчик 

 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 

 Код р-ни Найменування речовини 

04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NO2]) 

16000 

------- 

343 

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 

. 

 

 

 



ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 

 N Коорд. центра 

сим. 

Довжи

на, м 

Ширин

а, м 

Крок сітки Кут повороту розр. 

майд. відн. вісі OX 

загальної  

Ознак

а 

 п/п X, м Y, м   вісь 

OX, м 

вісь 

OY, м 

сист. коорд., град. зони 

1   5000 5000 100 100   

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 

 

Найменув

ання міста 

Швидкість 

вітру в м/c 

Швидкість 

вітру в долях 

(Umc) 

Крок 

перебору 

небезпечни

х напрям. 

Фікс. 

напр. 

К-

ість 

найб. 

Числ

о 

макс. 

Озна

ка 

обчис

. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад

. 

конце

н. 

фону 

1. 

Олексіївка 

0,5 1 2 5 11 0,5 1 1,5   10  1 1  

 

Результати розрахунку 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

-500 1300 0,006558 0,032790 100,00 0,50 1 100,00         

 

 

 



Концентрації у заданих точках 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

2036 -1055 0,000839 0,004196 210,00 1,00 1 100,00         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

-500 1300 0,000928 0,030950 100,00 0,50 1 100,00         

 

Концентрації у заданих точках 

 

16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

2036 -1055 0,000119 0,003961 210,00 1,00 1 100,00         
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий 

рівень 

 міста міста самого 

жаркого 

місяця, 

град. С 

самого 

холодного 

місяця, 

град. С 

швидкість 

вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і 

віссю OX, 

град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Олексіївка 20,8 -6,5 11 200 90 0,62 1 

 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми 

координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 

1 1 Проммайданчик    

 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 

 Код 

міста 

Код 

про

м. 

майд

. 

Код 

дже-

рела 

Найменуван

ня джерела 

Код 

моделі 

або 

кут 

між 

віссю 

OX і 

довжи

ною 

площа

дного 

Коеф. 

рельє

фу 

Коорд. 

точкового або 

початку 

лінійного 

джерела або 

центру симетрії 

площадного 

Коорд. кінця 

лінійного або 

довжина та 

ширина 

площадного чи 

точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 

м 

Діаметр 

точкового або 

площадного 2-

го типу чи 

швидкість 

виходу 

ПГВС(Wo) для 

лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, 

(для площ. 

1-го типу - 

0) 

Температ

ура 

ПГВС 

(град. C) 

Клас 

небезпек

и 

     джере

ла 

 X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу 

- 0) 

   



1 1 1 Дощувальна 

машина № 4 

 1 746 1623 0,5 0,5 2   33,8  

  2 Дощувальна 

машина № 5 

 1 1268 2025 0,5 0,5 2   33,8  

  3 Дощувальна 

машина № 6 

 1 232 2168 0,5 0,5 2   33,8  

 

 

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 

 Код 

міста 

Код 

пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код 

речовини 

Сумарний 

викид т/рік 

Коеф. 

упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 

м/сек 

1 1 1 04001 

------- 

301 

0,038 1 0,0073          

  2 04001 

------- 

301 

0,038 1 0,0073          

  3 04001 

------- 

301 

0,042 1 0,0081          

 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 

осідання 

04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку 

на діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

 

 

 



ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 

 

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 

 Код міста Код р-ни Завдання 

фону 

Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях 

ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

 

 

Завдання на розрахунок. 

 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 Проммайданчик 

 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 

 Код р-ни Найменування речовини 

04001 

------- 

301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту 

[NO + NO2]) 

 

Завдання на розрахунок. 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 



ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 

 N Коорд. центра 

сим. 

Довжи

на, м 

Ширин

а, м 

Крок сітки Кут повороту розр. 

майд. відн. вісі OX 

загальної  

Ознак

а 

 п/п X, м Y, м   вісь 

OX, м 

вісь 

OY, м 

сист. коорд., град. зони 

1 -1000 1000 5000 5000 100 100   

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 

 

Найменув

ання міста 

Швидкість 

вітру в м/c 

Швидкість 

вітру в долях 

(Umc) 

Крок 

перебору 

небезпечни

х напрям. 

Фікс. 

напр. 

К-

ість 

найб. 

Числ

о 

макс. 

Озна

ка 

обчис

. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад

. 

конце

н. 

фону 

1. 

Олексіївка 

0,5 1 2 5 11 0,5 1 1,5     3 1  

 

Результати розрахунку 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

200 2200 0,093787 0,468933 45,00 1,00 3 98,81 1 1,19 2 0,01     

 

 

 



Концентрації у заданих точках 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.

X, 

м 

Коорд.

Y, 

м 

Конц. в 

точці 

мг/м3 

 Конц. в 

точці, 

долей ГДК 

Напр. 

вітру, 

град. 

Швид. 

вітру, 

м/c 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

Код 

джере

ла 

Внесо

к, 

% 

-3500 2025 0,000520 0,002598 1,00 1,00 3 40,33 1 30,78 2 28,90     
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Акт

щодо розрIiщsння IIовiдомлення про плановпнудiя.гtьнiсть, яка пiдлягас оцiнцi впливу на
довкiлля, на дошцi оголошень срганiв мiсцевого самоврядування або iHmllx громпдських

мiсцях на TepllTopii, де гl"па нусться проводити ILпановану дiяльнiсть

flаний акт складенсl про те. що на виконаннrI вIд{ог Закотту 1rкраiни кПро оцirшу впливу на

довкiлля>С&IЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСП{)ДАРСТВО зяПЕРЛИ}tA.>бlто 1тозмiщенв
Повiдомлення про тIпанова}Iу дiяльнiсть. яtа пiдлягас оцiнrц BT]пI.Iв}, на довкiл-ltя. а саьде:с{НовЁ

булiвнl.rщво мелiорат}шноt cHcTeM}I дJI;I СФГ кIIЕРЛИНА). за ME}iaM}I насfiJIgного цyннц.* в
адмiнiстративнрж ь{ежах fIавлоградського palioнy ýнiпропетровськоi областЬ>. (реестрацiйнrй
FrОмер справLr rrро oцiнK5r BIIIII,IB}; на довкiгrля rrгrанованоi дiя1,lьностi - }Гs

на тсриторii (у rrрийщеннi)

, Й 4Э.2021 р. по

Представнлткlа cTcpi

Го:rоваСФГ кПЕРЛИНА>l В.В. Сарнов

МIiсцевi хмтелi:

а9.К0 <3 6747
(номер телефону)

fuala,b /З" tЭ
т

4:{6 gц| 5G, 5;/у
(номер те.пефояу)

Гаратrгl.смо Ha.mHicTb даного повiдоптrrенrrя в йсцi його розйщенFuI про1}Iгом 20 робочлп<

(гБ) (номер телефону)

(гш)

r]-.,.-.-. ,..,,. ппллгlла l ,., )

за адресою:

днiв
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Акт

щодо розмiщення Повiдамлення про шIпнованудiяllьнiсть, яка пiлпягас оцiнцi впливу на

довкiлля, на дошцi ого.пошень органiв мiсцевого самоврядуЕання лбо iнших громадських
мiсцях на територii', де Trila нусться проводити IIJIа нова ну дiпльнiсть

flаниli акт складен0 про те, що на B}lкoHaHFI;I випdог Закону YKpaiH1.l<Про оцil*tу BruII.IBy на

довкiлля> СЕЛrIНСЬКЕ (ФЕРfuIЕРСЬКЕ) ГС)СПОДАРСТВО *ПЕРЛИНА>бlто tr,lозtrсiщене
Повiдомленняr про ппанован}., дiяльнiстъ. -шса пiдлягас оцiнцi вI]п}Iву на довкiлля. а caM*:tlНoBe

булiвништво ]\{fiJriopaTTmнoi с}IсTGMI.I для СФГ кIlЕРЛИНА}, за Me}iaM}I наGелGнсго пункт}, в
адмiнiстративнID( ь{ежах ГIавлоградського райоlry fiнiгrроrrетровськоi област}> феестрацif,тнлй
нOмср справи про оцiнку BruII.IBy rrа, довкirrля rшанованоi дiяпьrюстi - NsРЦ 33rЧ+Ч )
на Tepl4Topii ý гщиЙщеннi) Юр'iвськоi селшщноi радиза адресою: ýriiгiропетровська обл.,
Павлоградськилi район (колl..ппяiй Юр'iЪськr.й райоф, смт. Юр"iвка, вул.Щентральна, бl,л. 6711

Гарагггуемо Ha.mHicTb даного повiдомrrентrя в йсцi його р:зьпщеннrI протягом 20 робочлж

,0LГ? 2021р. rro

Представникr.r cTolTi н

ГоловаСФГ <спЕРлинА}

в.ч9ю KoMiTeTy K)p'iBcbKoi сел'//аz4э74, \_ъ

ddИ9с:э-zZ4"

днiв

Коrтакткшrl те,п

ьiъжЁ

CoKoltbHaK 0999аа0] ЗЗ

ti,& _/.Ёzr:zaz*a
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61, 

е-таіі: есо1о§у@а<іт.с1р.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38752461

1 квітня 2021 р
ОВД Вих.МЙ 44л><480-21 СФГ “ПЕРЛИНА”

На виконання вимог частини сьомої статті 5 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля” надсилаємо копію зауважень та пропозицій до планованої 
діяльності, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер 2021337474 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля), які надійшли до департаменту від громадського формування з 
охорони громадського порядку “Екологічний патруль”.

Додатки: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Олексій ДЕСНА (096) 512 94 24
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ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ 
патруль 3 ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

«Екологічний патруль»
49000, Україна, Дніпро, вул. Старокозацька, 54, каб 21,

ЄДРПОУ 41596107, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, р/р 26009584008 
есораігоі.сот.иа; есораігиІКдЦрпаІІ.сот; *Т¥И,ЛсеЬоок.сот/есора*ги1І/ 

тел. (098)541-25-72. (066)340-74-96, і.шеУесорай'оШоїрго 
Вих. 24/03/21 від 24.03.2021р.

Департамент екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської ОДА
49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69 
е-таіі: ес0І0£у@ш1т.<1р.£0У.иа

Зауваженая
до наданого повідомлення про плановану діяльність

ідентифікаційним номером 2021337474 щодо нового будівництва меліоративної системи для 
СФГ «ПЕРЛИНА», за межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського 

району Дніпропетровської області. Планованою діяльністю передбачається будівництво 
закритої зрошувальної мережі для зрошування сільськогосподарських культур на земельних 

ділянках, що використовуються СФГ «ПЕРЛИНА» в адміністративних межах 
Павлоградського району Дніпропетровської області 

При вивченні інформації щодо оцінки впливу на довкілля повідомлення 2021337474 в 
Звіті про плановану діяльність просимо відобразити наступне:

1.Навести характеристику джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, схему їх розміщення, розрахунок маси викидів з посиланням на застосовані методики, 
розрахунки приземних концентрацій з посиланням на використані програмні засоби,дані 
фонового забруднення атмосфери в районі розміщення об’єкта .

2.Надати різновид і характеристику виробничого обладнання.
3.Вказати яку систему екологічного моніторингу грунтів планується застосувати при 

здійсненні планової діяльності.
4.Детально описати систему забору воду.
5.Надати фонові концентрації забруднюючих речовин джерела водопостачання. 
бЛерелік відходів від виробничої діяльності та зазначити ліцензійні організації яким

передаються ці відходи та в якому обсязі.
7,Зазначити наявність проекту санітарно-захисної зони плануємо! діяльності та перелік 

обєктів, які входять в СЗЗ та відстань до найближчої житлової забудови.
В.Детально описати всі можливі аварійні ситуації та їх вплив на населення в разі їх 

виникнення та надати заходи реагування для їх ліквідації.
9.Які саме заходи заплановані для недопущення порушення цілісності курганів та їх 

захисної зони при здійсненні будівельних робіт та при веденні господарської діяльності.

З повагою,

Голова виконавчого органу 
громадського формування з охорони 
громадського порядку «Екологічний патруль» Т.В. Лампіка



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Про надання інформації

Відповідно до Повідомлення про плановану діяльність 
СФГ “ПЕРЛИНА”, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний 
номер 2021337474 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), стосовно 
нового будівництва меліоративної системи для СФГ “ПЕРЛИНА”, за межами 
населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 
Дніпропетровської області, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля у 
відповідності до законодавства.

З дня офіційного оприлюднення зазначеного Повідомлення про 
плановану діяльність до департаменту надійшли зауваження і пропозиції від 
громадськості, а саме: громадської організації “Українська природоохоронна 
група” (вих. № 278/2021 від 01.04.2021) до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до вищевикладеного надсилаємо вказані зауваження та 
пропозиції, що надійшли до зазначеного Повідомлення про плановану 
діяльність.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61, 
е-таіі: есо1о§у@ас!т.сЗр.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38752461

5 квітня  2021 р .
ОВД Вих.№ 48/0/490-21 СФГ “ПЕРЛИНА”

Директор департаменту

Олексій ДЕСНА (096) 512 94 24



ГРОМ АДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

т ти. т ЛЯ&* «УКРАЇНСЬКАТЩг\> ПРИРОДООХОРОННА ГРУПА»
вул. Гоголя, 40, м. Васильків, Київська область, 08600

Шхаіпіап Ш іиге Согшептїіст Сгоир тел.: (+38 097) 100-04-73
шісе.иа(а),еіпаі1.сот. \¥\у\¥.ипс2.оге.иа

№278/2021 01.04.2021

Департамент екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПРОПОЗИЦІЇ

до обсягу та змісту звіту ОВД проекту 

«Нове будівництво меліоративної системи для СФГ «Перлина», за межами населеного 

пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської 

області», № 2021337474 в Реєстрі з ОВД

До Вас звертається керівництво громадської організації «Українська природоохоронна 
група», створеної з метою розвитку мережі природно-заповідного фонду, збереження 
біорізноманіття та впровадження в Україні міжнародного природоохоронного законодавства.

Згідно ч. 7, ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», представники 
громадськості протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, мають право подавати 
пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в звіті з оцінки впливу на 
довкілля (далі -  Звіт). Керуючись вищенаведеним, вважаємо за необхідне надати пропозиції 
щодо Звіту з ОВД планованої діяльності щодо будівництва меліоративної системи для СФГ 
«Перлина», за межами населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району 
Дніпропетровської області. Повідомлення розміщене в Єдиному реєстрі з ОВД під 
№ 2021337474.

Пропонуємо включити до Звіту з ОВД наступне:

1. Деталізувати місце провадження планованої діяльності та розташування основних 
об’єктів цієї діяльності на топографічній основі:

• На великомасштабній (топографічній) карті;
•  На викопіювання з генплану території;
•  На супутниковому знімку високої роздільної здатності.

2. На вищезгаданих картах пропонуємо вказати:

• Місця розташування всіх земельних ділянок для вирощування 
сільськогосподарських культур на території планованої діяльності (додатково

стор. 1 з З



зазначити в звіті кадастрові номери відповідних земельних ділянок та інформацію 
про їх власників);

• Розташування обладнання, що буде здійснювати водозабір із водойми, а також всіх 
трубопроводів, що постачатимуть та розподілятимуть воду з до місць її 
використання, та всіх зрошувальних установок;

• Межі водоохоронної зони водойми, з якої планується водозабір, згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України № 486  від 08.05.1996 р., та прибережної захисної 
смуги, встановленої згідно вимог Водного кодексу України;

• Санітарно-захисну зону навколо території планованої діяльності згідно чинних 
нормативів;

• О б’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної 
спадщини та екомережі, які знаходяться поблизу місця провадження планованої 
діяльності, в тому числі у водоохоронній зоні річки.

3. В разі наявності територій чи об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі на території планованої 
діяльності, або в районі водозабору, оцінити вплив планованої діяльності на їх природні 
комплекси та об’єкти (види флори і фауни, їх угруповання та оселища), що охороняються..

4. Деталізувати технічні характеристики планованої діяльності, зокрема:

• Типи та технічні характеристики всього обладнання, що буде задіяне в процесі 
провадження планованої діяльності на всіх її етапах, в тому числі зрошувального 
і водозабірного обладнання;

• Інформацію про технічний стан (рік введення в експлуатацію, нормативний 
термін експлуатації, ступінь зносу) та рівень амортизації цього обладнання;

•  Опис всіх технологічних процесів, що будуть відбуватись при проваджені 
планованої діяльності, та очікувані рівні викидів/скидів забруднюючих речовин в 
атмосферу, водойми та ґрунти при цьому;

• Опис пропонованого процесу виведення з експлуатації конструкцій зрошувальної 
системи по завершенню нормативного терміну їх експлуатації;

• Детальний опис компенсаційних заходів, пропонованих для мінімізації та 
уникнення негативних впливів планованої діяльності на навколишнє природне 
середовище;

• Опис програми моніторингу стану довкілля при провадженні планованої 
діяльності на етапах реконструкції, експлуатації зрошувальної системи та 
виведення її з експлуатації.

5. Оцінити наступні впливи планованої діяльності:

• На види флори та фауни, занесені до «Червоної книги України» та Резолюції 6 
Бернської конвенції, що зустрічаються на території планованої діяльності та в 
санітарно-захисній зоні, угруповання цих видів;

•  На мікрокліматичні умови в районі провадження планованої діяльності, в 
тому числі внаслідок збільшення транспірації;

•  На стан атмосферного повітря в зоні провадження планованої діяльності та в її 
санітарно-захисній зоні (далі -  СЗЗ), на етапах будівництва конструкцій 
зрошувальної системи та її експлуатації;
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• На ґрунти земельної ділянки, що підлягає зрошенню. В тому числі оцінити 
довгострокові впливи, пов’язані із ризиками засолення та деградації ґрунтів через 
тривале зрошення;

• На рівні та хімічний склад грунтових і підземних вод в районі планованого 
зрошення та в СЗЗ об'єкта. Зокрема оцінити вплив за умови застосування різних 
пестицидів та інших агрохімікатів землях, які планується зрошувати при 
провадженні планованої діяльності;

• На доступність водних ресурсів (у тому числі ґрунтових вод і питних вод) для 
місцевих громад в районі провадження планованої діяльності.

6. Оцінити сукупний (кумулятивний) вплив планованої діяльності (зрошування земель та 
вирощування сільськогосподарських культур) на природні комплекси та об’єкти 
Павлоградського району, разом з усіма існуючими та проектованими зрошувальними 
системами, а також широко розповсюдженим використанням пестицидів;

7. Всі методи, які використовувались для проведення досліджень та оцінки впливу на довкілля, 
а також плануються до використання в процесі моніторингу довкілля під час провадження 
планованої діяльності. Окремо вказати всі джерела інформації, на яких ґрунтуються дані та 
висновки із них, включенні до Звіту.

З повагою,
Голова Правління
ГО «Українська природоохоронна група»
Олексій Василюк
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________________________ 
 (дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 

2021337474                                                   . 
 (реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Нове будівництво меліоративної системи для СФГ «ПЕРЛИНА», за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської 

області. Планованою діяльністю передбачається будівництво закритої зрошувальної мережі 

для зрошування сільськогосподарських культур на земельних ділянках, що 

використовуються СФГ «ПЕРЛИНА» в адміністративних межах Павлоградського району 

Дніпропетровської області.  

Площа проектованої ділянки зрошення – 305,1 га. 

Ділянка будівництва системи зрошення розташована на землях для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва біля села Сокільське. Загальна площа 

системи зрошення складає 378,5967 га.  

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас. 

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної 

станції НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ.  

Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти широкозахватних дощувальних 

установок кругової дії «Otech». На зрошуваній ділянці застосовується модульний принцип 

водорозподілу з індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє організувати 

на ділянці багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для проведення поливів 

за потребою. 

Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3/рік. Загальна 

протяжність трубопроводів зрошувальної мережі – 4325 м. Внутрішньогосподарська 

зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб.  

На ділянках планується вирощувати кукурудзу. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання  

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИНА», код ЄДРПОУ 

21901144. Юридична адреса: 51311, Дніпропетровська область, Павлоградський район 

(колишній Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд.26. Тел.: +38 (097) 

5297243 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи-підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону) 

 

Додаток 20Додаток 21



3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 

тел./факс (096)-512-94-24. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)  

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде отримання дозволу на виконання будівельних робіт, що видається 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України відповідно до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності». 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 

його видачу) 

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 

громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 

що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 

формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 

внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 

строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

не заплановані 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться  

не заплановані 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 

тел./факс (096)-512-94-24. 
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 



пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 

тел./факс (096)-512-94-24. 
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 117 аркушах, без 

врахування додатків. 

______________________________________-________________________________________ 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

_____________________________________-_________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім 

вихідних, з 7 травня 2021 р.: 

- в Олексіївській філії Новоіванівського старостинського округу Юр’ївської 

селищної ради, Дніпропетровська область, Павлоградський район (колишній Юр’ївський 

район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26, тел.: +38 (067) 4905226 Земляна Алла 

Іванівна; 

- безпосередньо у суб’єкта господарювання СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) 

ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИНА», Дніпропетровська область, Павлоградський район 

(колишній Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26  

тел.: +38 (097) 5297243 Сарнов Віталій Володимирович. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 
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НОВОСТИ

СКОРО ИСЧЕЗНУТ 
ИЗВЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Закон про підтрим
ку культурної та креа
тивної індустрії. Доку
мент зменшив ставку 
ПДВ для цих сфер до 7% 
та надав субсидії на роз
виток кіновиробництва.

Закон про захист 
боржників від колек
торів. Передбачає нові 
правила роботи для ко
лекторів  заборона на 
шантаж, погрози та об
ман для стягнення боргу.

Закон про землю. 
Рада скасувала багато
річний мораторій на про
даж сільськогосподарсь
кої землі.

Закон про референ
дум. Він наповнює п’яту 
статтю Конституції про 

Топ10 законів за два роки 
 президентства Володимира Зеленського

народовладдя справж
нім змістом, а українці 
для цього отримали ре
альний механізм.

Закони про під
тримку населення і 
бізнесу під час каран
тину. Вони передбача
ють списання части
ни боргів, одноразову 
фінансову допомогу та 
«податкові канікули».

Закон про присуд
ження наукових сту
пенів. Цим документом 
держава розблокувала 
захист наукових ди
сертацій на здобуття 
ступенів кандидата та 
доктора наук.

Закони про додат
кові гарантії прав 

медиків у боротьбі з 
COVID19. Документи 
передбачають доплати 
медпрацівникам, 600 
тис. грн  за інвалідність 
та пільги родинам за
гиблих лікарів.

Закон про реструк
туризацію валютних 
кредитів.  Документ 
захистив валютних по
зичальників від надмір
них апетитів кредиторів 
і створив умови для по
гашення боргів.

Закон про епаспор
ти. Україна стала першою 
в світі державою, де на 
законодавчому рівні до
зволили використовувати 
епаспорти у смартфоні 
для отримання послуг.

Закон про «декрет 
для тата». Документ 
усунув дискримінаційні 
норми, коли лише мати 
могла делегувати бать
кові чи іншим родичам 
право на декретну від
пустку.
Б і л ь ш е  п р о  н а ш у 
діяльність читайте 
тут: 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Газоснабжающие компании Украины объявили свои 
годовые тарифы на газ, которые начнут действовать уже 
с 1 мая. Потребители могут выбрать самые выгодные 
условия для себя, а при желании - сменить поставщика 
газа. Зимой 2021 года Президент Украины Владимир 
Зеленский поставил задачу сделать тарифы на газ для 
населения справедливыми. Тогда правительство разра-
ботало план по снижению стоимости голубого топлива. 
Установление годового тарифа - один из его шагов. В 
Украине стоимость газа формирует рынок. 

РАДА ПОДДЕРЖАЛА

ПОД ЗАПРЕТОМ
Верховная Рада на внеочередном заседании приняла 
в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе 
электронных сигарет и жидкостей, используемых 
в них. Соответствующее решение поддержали 284 
нардепа. Комитет по вопросам гуманитарной и 
информационной политики высказал позицию, чтобы 
на упаковках стиков к IQOS вместо: «этот продукт не 
является безопасным и вызывает привыкание», поя-
вилось предупреждение о его вреде для здоровья.

ВСТУПИЛ В СИЛУ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГОСАТТЕСТАЦИИ 
В Украине выпускников освободили от обязательного 
прохождения Государственной итоговой аттестации. 
Соответствующий закон вступил в силу. Документ 
предусматривает, что учащиеся школ и других заведе-
ний общего среднего образования, которые заверша-
ют обучение в 2020/2021 учебном году, освобожда-
ются от прохождения ГИА. Однако они имеют право по 
собственному желанию пройти Госаттестацию, в том 
числе в форме внешнего независимого оценивания.

ТРЕБОВАНИЯ НБУ

ДОГОВОРЫ ПОНОВОМУ
27 апреля вступили в силу дополнительные требо-
вания НБУ к банковским договорам относительно 
раскрытия полной информации о финансовых услугах. 
Речь идет об оформлении потребительских кредитов, 
вкладов (депозитов), а также открытии и ведении 
текущего счета. Теперь в договоре по вкладу нужно 
указывать конкретную дату возврата, а также обозна-
чать наличие у банка права продлевать срок действия 
депозита и т.п. Что касается потребительского кре-
дита, финучреждение должно прописать перечень и 
стоимость дополнительных услуг, условия возможного 
изменения процентной ставки или других платежей.

5

ОЛЬГА ЦХОВРЕБОВА: «ТАНЦЫ  ЭТО 
ДЕТСКОЕ ХОББИ, КОТОРОЕ ПЕРЕРОСЛО 
В ДЕЛО ЖИЗНИ»
Ежегодно 29 апреля во всем мире отмечают Между-
народный день танца. Праздник посвящен всем, кто 

любит двигаться от души и 
для души, а также тем, кто 
обучает этому других. Жур-
налист «Вістей» встретилась 
с Ольгой Цховребовой из 
Днепра, основательницей 
школы классического и со-
временного танца «KITSCH».

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ

КТО МОЖЕТ УЙТИ В ДЕКРЕТ

Додаток 23Додаток 21Додаток 22
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Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво меліоративної системи для СФГ «ПЕРЛИНА», за межами населе-

ного пункту в адміністративних межах Павлоградського району Дніпропетровської 
області. Планованою діяльністю передбачається будівництво закритої зрошувальної 
мережі для зрошування сільськогосподарських культур на земельних ділянках, що ви-
користовуються СФГ «ПЕРЛИНА» в адміністративних межах Павлоградського району 
Дніпропетровської області. 

Площа проектованої ділянки зрошення - 305,1 га.
Ділянка будівництва системи зрошення розташована на землях для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва біля села Сокільське. Загальна площа системи 
зрошення складає 378,5967 га. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал Дніпро-Донбас.
Спосіб подачі води - механічний. Водозабір здійснюється від існуючої насосної станції 

НСП №7 Олександрівської зрошувальної системи, Павлоградського МУВГ. 
Спосіб поливу - дощування за допомогою 6-ти широкозахватних дощувальних уста-

новок кругової дії «Otech». На зрошуваній ділянці застосовується модульний принцип 
водорозподілу з індивідуальними запірними органами. Цей принцип дозволяє організу-
вати на ділянці багаторазовий водообіг і управляти водоподачею на полі для проведення 
поливів за потребою.

Загальна витрата води - 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 тис. м3/рік. Загальна 
протяжність трубопроводів зрошувальної мережі - 4325 м. Внутрішньогосподарська 
зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб. 

На ділянках планується вирощувати кукурудзу.
2. Суб’єкт господарювання 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИНА», код ЄДРПОУ 21901144. 

Юридична адреса: 51311, Дніпропетровська область, Павлоградський район (колишній 
Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд.26. Тел.: +38 (097) 5297243.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде отримання дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
не заплановані

Громадські слухання (другі) відбудуться 
не заплановані
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 117 аркушах, без враху-

вання додатків.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, 
з 7 травня 2021 р.:

- в Олексіївській філії Новоіванівського старостинського округу Юр’ївської селищної 
ради, Дніпропетровська область, Павлоградський район (колишній Юр’ївський район), 
село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26, тел.: +38 (067) 4905226 Земляна Алла Іванівна;

- безпосередньо у суб’єкта господарювання СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПО-
ДАРСТВО «ПЕРЛИНА», Дніпропетровська область, Павлоградський район (колишній 
Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26 

тел.: +38 (097) 5297243 Сарнов Віталій Володимирович.

_________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

2021337474
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

Новомосковської міської ради Дніпропетровської області заявляє про екологічні 
наслідки діяльності «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул.Юрченка 
від вул.  Волгоградська до вул. Толстого в м. Новомосковськ Дніпропетровської 
області». 

Проєкт виконаний в межах існуючої автомобільної дороги і не передбачає зміну 
генеральний плану населеного пункту, відповідно, необхідність виконання місто-
будівних умов та обмежень відсутні.

Автомобільна дорога, що проектується  це проходить по вул. Юрченка від вул.  
Волгоградська до вул. Толстого в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. 
По дорозі проходить переважно легковий транспорт. Довжина ділянки 438 м. 
Згідно натурних обстежень було визначено ширину автомобільної дороги 5.50 м.

Конструкція існуючої автомобільної дороги згідно геологічних вишукувань: 
асфальтобетон h=0.04-0.17м; щебінь h=0.25-0,34м; суглинок важкий h=0.34-0.60 
м. На існуючий ділянці - 2 перехрестя.

В даний час пропускна спроможність руху 100 од /доб. Перспективна пропускна 
спроможність руху 180 од /доб.

Цим проектом прийняті 1 тип конструкції дорожнього одягу з узбіччям: покрит-
тя з асфальтобетону (h = 0.05м); вирівнюючий шар з асфальтобетону (h = 0.04м); 
влаштування армуючого геокомпозиту Dualtex PET 50/50; існуюча основа. Узбіччя 
приймаємо зі зрізу асфальтобетону 50% та щебню фр.20-40 - 40%.

При реалізації проєктних рішень використовуються обладнання і будівельні 
матеріали та вироби за наявності позитивних висновків державної санітарно-епі-
деміологічної експертизи (ст. 11 Закон України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення»).

Джерела впливу на повітряне середовище - автотранспорт. За період будівництва 
викиди продуктів згорання палива автотехніки - 0,96 т. Концентрації забруднюю-
чих речовин в атмосферному повітрі в період будівництва складають менше 1.0 ГДК

Будівельні відходи - 41,00  т  передаються спеціалізованим організаціям на 
поховання або переробку. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, 
ультразвук, вібрація  відсутні.

Екологічний ризик и ризик шкідливих ефектів для здоров’я населення зневаж-
ливо малий.  Соціальний ризик  прийнятний.

В результаті  прийнятих проєктних рішень екологічна обстановка в районі 
розташування проєктованого  об’єкту не буде погіршена. 

Замовник зобов’язується виконувати проєктні рішення згідно з санітарними 
нормами і правилами,  вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міськраду 
на адресу: вул. Гетьманська, 14, Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ   
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

Новомосковської міської ради Дніпропетровської області заявляє про наміри ка-
пітального ремонту покриття автодороги по вул.Юрченка від вул.  Волгоградська до 
вул. Толстого в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Протяжність автодороги, 
що ремонтується, складає  438 м.

Мета проєкту - забезпечення надійності, експлуатаційної безпеки утримання 
автодороги і  забезпечення безпеки руху по автодорозі.

Проєкт виконаний в межах існуючої автодороги і не передбачає зміну генеральний 
плану населеного пункту та зміну категорії автодороги. Загальна ширина автодороги 
складає 5,5 м. Довжина ділянки 438 м.  

Проєктом прийняті 1 типи конструкції дорожнього одягу з узбіччям:  покриття 
з асфальтобетону (h = 0.05м); вирівнюючий шар з асфальтобетону (h = 0.04м); 
влаштування армуючого геокомпозиту Dualtex PET 50/50; існуюча основа. Узбіччя 
приймаємо зі зрізу асфальтобетону 50% та щебеню фр.20-40 40%.

Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, 
виданий радіологічною лабораторією.

Проєкт виконано відповідно до вимог чинних нормативних документів у частині 
регламентації, пов’язаних із природоохоронною діяльністю.

Додаткової інженерної підготовки не потрібно.
Потреба в ресурсах при будівництві: щебінь iз природного каменю - 6,93 м3; енер-

гетичних: дизпаливо - 1,01 т, бензин - 0,053 т; водних - 14,91м3. Будівельні сировина 
і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною 
лабораторією.

Можливі впливи планованої  діяльності  при будівництві на навколишнє середови-
ще:  клімат та мікроклімат - не  вплине; повітряне середовище - не надасть істотного 
впливу, за період будівництва викиди продуктів згорання палива автотехніки - 0,096 
т, концентрації забруднюючих речовин від автотехніки в атмосферному повітрі в 
період будівництва складають менше 1.0 ГДК; геологічне середовище - не надасть 
негативного впливу; водне середовище - не надасть негативного впливу; ґрунти -  не 
надасть негативного впливу; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не  впли-
не; навколишнє соціальне середовище - не надасть негативного впливу; навколишнє 
техногенне середовище - не надасть негативного впливу.

Будівельні відходи  41,0 т передаються за договорами із спеціалізованими під-
приємствами.

ОВНС буде  виконано в обсязі ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст оцінки впливу 
на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні й будівництві підприємств і 
споруджень»

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міськраду 
на адресу: вул. Гетьманська, 14, Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

Новомосковської міської ради Дніпропетровської області заявляє про екологічні 
наслідки діяльності «Капітальний ремонт покриття автодороги по вул. Київська 
від вул. Декабристів до пров. Повстанський у м. Новомосковськ Дніпропетров-
ської області». 

Проєкт виконаний у межах існуючої автомобільної дороги і не передбачає 
зміну генерального плану населеного пункту, відповідно, необхідність виконання 
містобудівних умов та обмежень відсутні.

По дорозі проходить переважно легковий транспорт. Довжина ділянки - 294 м. Згід-
но з натурними обстеженнями було визначено ширину автомобільної дороги 5,50 м.

Конструкція існуючої автомобільної дороги згідно з геологічними вишукуван-
нями: асфальтобетон h=0.10м; щебінь, жорства h=0.10-0.35м; глина зі шлаком 
h=0,35-0,60м.

В даний час пропускна спроможність руху 100 од /доб. Перспективна пропускна 
спроможність руху 180 од /доб.

Проектом прийняті 1 тип конструкції дорожнього одягу з узбіччям: покриття 
з асфальтобетону (h = 0,06м); вирівнюючий шар з щебенево- піщаної суміші С-9  
(h = 0,06м); існуюча основа. Узбіччя приймаємо зі зрізу асфальтобетону 80% та 
щебню фр.20-40 20%.

При реалізації проєктних рішень використовуються обладнання і будівельні 
матеріали та вироби за наявності позитивних висновків державної санітарно-е-
підеміологічної експертизи (ст. 11 Закон України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення»).

Джерела впливу на повітряне середовище - автотранспорт. За період будів-
ництва викиди продуктів згорання палива автотехніки - 0,136 т. Концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в період будівництва складають 
менше 1.0 ГДК

Будівельні відходи - 155,761 т  передаються спеціалізованим організаціям на 
поховання або переробку. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, 
ультразвук, вібрація  відсутні.

Екологічний ризик и ризик шкідливих ефектів для здоров'я населення зневаж-
ливо малий.  Соціальний ризик  прийнятний.

В результаті  прийнятих проєктних рішень екологічна обстановка в районі 
розташування проєктованого  об'єкту не буде погіршена. 

Замовник зобов'язується виконувати проєктні рішення згідно з санітарними 
нормами і правилами,  вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в місь-
краду на адресу: вул. Гетьманська, 14, м. Новомосковськ, Дніпропетровська 
область, 51200.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ  
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Ново-

московської міської ради Дніпропетровської області заявляє про наміри капітального 
ремонту покриття автодороги по вул. Київська від вул. Декабристів до пров. Повстанський 
у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. 

Мета проєкту - забезпечення надійності, експлуатаційної безпеки утримання автодороги 
і  забезпечення безпеки руху по автодорозі.

Проєкт виконаний у межах існуючої автодороги і не передбачає зміну генерального 
плану населеного пункту та зміну категорії автодороги. Загальна ширина автодороги 
складає 5,5 м. Довжина ділянки 294 м.  

Проектом прийняті 1 тип конструкції дорожнього одягу з узбіччям: покриття з ас-
фальтобетону (h = 0.06м); вирівнюючий шар з щебенево- піщаної суміші С-9  (h = 0.06м); 
існуюча основа. Узбіччя приймаємо зі зрізу асфальтобетону 80% та щебню фр.20-40 20%.

Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий 
радіологічною лабораторією.

Проєкт виконано відповідно вимогам чинних нормативних документів в частині 
регламентації пов’язаних з природоохоронною діяльністю.

Додаткової інженерної підготовки не потрібно.
Потреба в ресурсах при будівництві: пiщано-щебенева сумiш ЩПС, С-9 - 250,085 м3, 

щебiнь iз природного каменю -13,617 м3; енергетичних: дизпаливо - 1,50 т, бензин - 0,063 
т; водних - 14,91м3. 

Будівельні сировина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий 
радіологічною лабораторією.

Проєкт виконано відповідно вимогам чинних нормативних документів в частині 
регламентації пов’язаних з природоохоронною діяльністю.

Додаткової інженерної підготовки не потрібно.
Можливі впливи планованої  діяльності  при будівництві на навколишнє середовище:  

клімат та мікроклімат - не  вплине; повітряне середовище - не надасть істотного впливу, за 
період будівництва викиди продуктів згорання палива автотехніки - 0,139 т, концентрації 
забруднюючих речовин від автотехніки в атмосферному повітрі в період будівництва 
складають менше 1.0 ГДК; геологічне середовище - не надасть негативного впливу; водне 
середовище - не надасть негативного впливу; ґрунти -  не надасть негативного впливу; 
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не  вплине; навколишнє соціальне 
середовище - не надасть негативного впливу; навколишнє техногенне середовище - не 
надасть негативного впливу.

Будівельні відходи 155,761 т передаються за договорами із спеціалізованими під-
приємствами.

ОВНС буде  виконано в обсязі ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст оцінки впливу на навко-
лишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні й будівництві підприємств і споруджень"

Свої зауваження і пропозиції про проєктовану діяльність направляти в міськраду на 
адресу: вул. Гетьманська, 14, Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200.

Про громадське обговорення  заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради повідомляє, що згідно з ЗУ «Про 
стратегічну екологічну оцінку», розпочато процедуру громадського обговорення заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного 
планування місцевого рівня «Детальний план частини кварталу змішаної забудови в районі 
провулку Лісний у с. Балівка на території Слобожанської селищної територіальної громади 
Дніпровського району Дніпропетровської області». Розроблення документа державного 
планування здійснюється згідно з рішенням Слобожанської селищної ради №507-5/VIIІ 
від 18.03.2021 року «Про надання дозволу на розробку детального плану частини території 
Слобожанської селищної територіальної громади».

Замовник: Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради.
Метою розроблення детального плану є уточнення планувальної організації і функ-

ціонального використання частини території с. Балівка в районі провулку Лісний, 29а 
та визначення містобудівних умов і обмежень щодо реконструкції розташованої на ній 
нежитлової будівлі (лазні), що належить підприємству ТОВ «РАД-ВІД». 

Ознайомитися з заявою про визначення обсягу про стратегічну екологічну оцінку, а 
також отримати більш детальну інформацію можна на офіційному сайті Слобожанської 
селищної ради: 

www.slobozhanska-gromada.gov.ua.
Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту документа державного планування місцевого рівня «Детальний план частини 
кварталу змішаної забудови в районі провулку Лісний в с. Балівка на території Слобожан-
ської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області» 
подаються в строк 15 днів з дня оприлюднення заяви до відділу з питань будівництва, 
містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради за 
адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт  Слобожанське, вул. Василя 
Сухомлинського, 56-Б або на електронну адресу: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua.

Відповідальна особа - начальник відділу з питань будівництва, містобудування, 
архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради Плющій Н.С., 
тел. (056) 719-91-52.

  
- Рaccкaжитe, пoдcудимый, 
кaк вы coвeршили oгрaблe-
ниe?
- Kaкoe oгрaблeниe, 
грaждaнин cудья? Oни caми 
пoпрocили.
- Kaк этo?
- Hу, пoдxoдят кo мнe 
вeчeрoм двa мужикa и 
гoвoрят: «Cнимaй шaпку и 

	 	 	 	УЛЫБНИТЕСЬ	 	 	 УЛЫБНИТЕСЬ		 	 	 УЛЫБНИТЕСЬ		 	 УЛЫБНИТЕСЬ
дублeнку!» Я и cнял. C oднo-
гo-шaпку, c другoгo-дублeнку.

  
- Сынок, ты весь день курс 
копирайтинга изучаешь. Есть 
хочешь?
- Нет, мама, я не хочу есть.  
Я хочу насладиться блюдами.

  
Жeнa cиcaдминa cпрa-
шивaeт мужa:

- Пoчeму ты никoгдa нe 
рaccкaзывaeшь, кaк у тeбя 
дeлa нa рaбoтe?
- Дa чeгo тeбe рaccкa-
зывaть? Boт, вчeрa блoк 
питaния cгoрeл...
- Бeднeнький! Hу ты xoть c 
coбoй бутeрбрoды бeри.

  
Однажды отец вывез меня 
в лодке взросления на 

середину озера жизни и 
бросил прямо в мутные 
воды повседневности. Так я 
научился метафорам.

  
- Tы гдe был? Я вecь дeнь 
звoнил тeбe нa coтoвый, a 
oн вce «внe зoны дocтупa».
- A… Я прocтo тeлeфoн 
нoшу зaвeрнутым в фoль-
гу, чтoбы oн cвoим из-

лучeниeм мнe нa мoзг нe 
дeйcтвoвaл!
- M-дa… Hу, чтo cкaзaть… 
Пoзднo ты cтaл тeлeфoн в 
фoльгу зaвoрaчивaть… 

  
- Baшa coбaкa 
прecлeдoвaлa мoeгo cынa 
нa вeлocипeдe!
- Kaкoй вздoр, у мoeй 
coбaки нeту вeлocипeдa!

  
- Готовы пройти тест на IQ? 
- А сколько километров 
нужно пройти? 
- Тест завершен.

  
- Я у вас купил пирожок с 
грибами, так где грибы?
- А вы разве не знали,  
что дрожжи - это тоже  
грибы?
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ВЕРНИСЬ 
К ПРИРОДЕ!

Департамент інформаційної  діяльності 
та комунікацій з громадськістю ДніпроОДА

На Дніпропетровщині 
стартувала онлайн-школа 

раннього втручання 

ТАМ навчатимуть допомагати дітям, які ма-
ють порушення розвитку або знаходяться у 

групі ризику. Про це розповіли в Департаменті 
соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА. 
«Принцип раннього втручання – якомога швидше 
виявити проблему зі здоров’ям, вчасно її скорегува-
ти. А ще – навчити родину гармонійно жити, на-
віть якщо дитина має серйозний діагноз», – розпо-

віли в Департаменті. Основам такого підходу на-
вчають в онлайн-школі. Вона триватиме три міся-
ці.  Загалом учасниками курсу стануть понад 100 
людей. Це працівники департаментів соціального 
захисту громад, освітяни, лікарі, соціальні праців-
ники. «Хочемо донести філософію раннього втру-
чання – коли розвивається не лише дитина, а й вся 
родина. Розповісти, наскільки важливо використо-

вувати таку систему на практиці. Поділитися 
конкретними методиками», – розповіла голова 
ГО «Ангел дитинства» Наталя АЛЕКСЄЄВА.

Дніпропетровщина – один з пілотних регіонів, 
де запроваджують послуги раннього втручання. 

Душа, живи как все в природе,
Люби неведомую цель.
Смотри, на синем небосводе
Опять зацарствовал апрель.

Всё опьянилось тонким хмелем –
И свет, и воздух, и глаза.
Всё дышит радостным апрелем,
Во всё проникла бирюза.

Всё верит: чудо совершится,
Воскреснет жизнь – и в этом цель.
Мир лучезарно возродится, –
Ведь снова царствует апрель.

Лишь ты одна во всей вселенной,
Весну сознаньем заглуша,
Не можешь быть светло-блаженной,
Порабощённая душа.

О, будь как все, вернись к природе,
Сознаний бремя удали,
Прильни к лучам на небосводе
И к вешним трепетом земли.

И чудо жизни совершится –
Воскреснешь ты – и в этом цель.
Мир лучезарно озарится, –
Ведь снова царствует апрель.

Виктор ГОФМАН

АНЮТКА  ЧУДО: МЕНЯ ЗОВУТ АННА МАКСЮТА, НО 
МНОГИЕ МЕНЯ ЗНАЮТ В СОЦСЕТЯХ 

И ЮТУБЕ КАК АНЮТА РЫЖЕЕ ЧУДО.  
Недавно я увидела в фейсбуке объявление про интересный проект и подала заявку. 
Через какое-то время мне перезвонили и поздравили, что я прошла конкурс заявок. 
Так я попала в «Ініціативу «Матусі в бізнесі: розширення економічних можливо-
стей для жінок як протидія наслідкам пандемії COVID-19», реалізовану Громад-
ською організацією «Центр розвитку освіти, науки та інновацій НТУ «Дніпровська 
політехніка» та партнерами у межах спільного проєкту Уряду Швеції та Програми 
розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». 

И я хочу реализовать проект в Павлограде по организации сплавов и проката 
байдарок. Сейчас я дописываю свой бизнес-план, и мы инициативной группой 
уже в марте сходили в разведку маршрутов и разработали стратегию. Мы бу-
дем устраивать как однодневные туры с посещением интересных туристических 
мест (это Мавринский Майдан и т.д.) или тематические йога туры, психологи-
ческие тренинги или неформальное образование и т.д.., также и многодневные 
сплавы. Еще планируем комфортабельные туры с ночевками на турбазах. Наши 
будущие участники получат нашу заботу о них на протяжении тура, хорошие 
эмоции, воспоминания и новые знакомства! Мой проект о незабываемом актив-
ном отдыхе на природе как компанией, так и для семей с детьми. 

В воскресенье мы собрались 
компанией моих друзей, партне-
ров и единомышленников, чтоб по-
снимать видео с высоты птичьего 
полета нашего сплава, для даль-
нейшего использования этого фо-
то-видео контента в рекламе. Нам 
сопутствовала хорошая погода, мы 
посетили Мавринский Майдан, об-
щались, играли в игры, варили вку-
сный борщ, купались, занимались 
флай-йогой и гребли веслами.

Среди участников были и Павло-
град, и Терновка, и Днепр. А так же 
были: заслуженный учитель инфор-
матики Украины, тренеры по туриз-
му, шахтеры, велопутешественники, 
спортсмены, волонтеры, активисты, 
дети и просто замечательные люди.

ВЕСНА — час оновлень, причому це сто
сується і нашого організму. Усі системи 

виходять з «зимової сплячки» і починають 
більш активну роботу. У цей період може ви
явитися, що нам не вистачає деяких елемен
тів і вітамінів, що може призвести до збоїв. 
Найчастіше ми відчуваємо загальну втому, 
яка не дає повноцінно насолоджуватися жит
тям. Сьогодні ми вирішили розповісти тро
хи про вітаміни, з дефіцитом яких ми часто 
зіштовхуємося у весняний період.

Вітамін А. Один з найважливіших вітамінів 
для нашого організму. Щойно його стає менше 
за норму, починаються проблеми зі шкірою, 
з’являються запалення і усі хронічні хвороби 
турбують набагато частіше. Заповнити нестачу 
вітаміну А допомагають такі продукти, як куря-
чі яйця, печінка, деякі види риби і вершкове 
масло. Крім того, додайте у свій раціон більше 
овочів: гарбуз, морква і болгарський перець ві-
домі своїм багатим складом вітамінів, особли-
во багато у них міститься вітаміну А. Особливо 
важливий вітамін А для розвитку дитини, тож 
намагайтеся контролювати рівень цього важ-
ливого елемента в організмі усієї родини.

Вітамін В. Велика група вітамінів, з неста-
чею яких ми зіштовхуємося найчастіше. Лю-
дина, що відчуває дефіцит вітаміну В, стає 
дратівливою, втрачає сон, її починає пере-

слідувати неймовірна втома, а апетит зни-
кає майже зовсім. Якщо ви помічаєте за со-
бою подібні симптоми, здайте аналіз крові і 
спробуйте вживати у їжу молоко, сир, печін-
ку, червоне м'ясо і горіхи. Також балуйте себе 
фруктовими тарілками, на яких мають бути 
диня, апельсин, яблуко і виноград. Найнепри-
ємніше — вітаміни групи В легко вимиваються 
з організму, тож важливо більш пильно сте-
жити за їх рівнем.

Вітамін Е. Важливий вітамін для жіночого здо-
ров’я. Його нестача може також позначатися на 
проникності судин — дуже часто люди з дефіци-
том вітаміну Е помічають на шкірі червоні точки, 
схожі на родимки, а насправді проблема полягає 
у витонченні судин. Однак найчастіше симптоми 
дефіциту вітаміну Е проявляються саме у статевій 
системі людини. Недаремно гінекологи практич-
но усіх пацієнток перевіряють саме на нестачу 
вітаміну Е в організмі. Вітамін міститься у зерно-
вих, рослинній олії, насінні і шипшині. Спробуйте 
трохи урізноманітнити свій раціон, щоб знизи-
ти ризики розвитку нестачі вітаміну Е і уникнути 
неприємних наслідків, і все ж таки не лінуйтеся 
здавати аналіз хоча б раз на рік.

Вітамін D. Отримати вітамін D досить 
складно у тій кількості, у якій він необхідний 
дорослій людині, особливо у тих випадках, як-
що ви живете у середній смузі, де сонце — не-
частий гість. Вітамінні добавки можуть допо-
могти заповнити будь-яку нестачу вітамінів, 
проте перед їх прийомом проконсультуйтеся 
зі своїм лікарем. Вітамін D також допомагає 
підтримувати імунітет, допомагає зберегти 
міцними кістки і бере участь у регуляції обмін-
них процесів. Найбільше вітаміну D міститься 
у жирній рибі, грибах і твердому сирі.

Я К И Х  В І Т А М І Н І В 
Н А М  Н А Й Ч А С Т І Ш Е
 НЕ ВИСТАЧАЄ НАВЕСНІ

НА ДУМКУ політолога Володимира ФЕСЕНКА, ці два 
роки дуже різні: до кінця 2019 року – одна стратегія дій, 

потім був перехідний період (початок 2020 року і до почат-
ку епідемії), а ще пізніше тривалий період – протистояння 
новим викликам: і пандемії коронавірусу, і соціально-еконо-
мічній кризі, пов’язаній з цією пандемією. За останній місяць 
бачимо знову нові проблеми й виклики, зокрема загострен-
ня відносин з Росією і ризик агресії на Донбасі.  «Головне, 
що б я відзначив, - каже В.Фесенко, – Зеленський міняєть-
ся... Президент зрозумів, що потрібно зміцнювати свою ко-
манду і долучати людей з досвідом. Початок минулого року 
став періодом певної кадрової реконструкції. Тоді (лютий-бе-
резень) відбувся поворот із кадрових питань. Це також, я га-

даю, було пов’язано з викликами пандемії. Були помилки і 
проблеми, а кадрові пошуки і досі тривають. 

Стосовно міжнародних стосунків і міжнародної політики, 
то тут теж сталися зміни. На перших порах у Зеленського 
були такі очікування, що головне – рішучість і швидкі змі-
ни. Та він достатньо швидко зрозумів, що, для прикладу, в 
питанні війни і миру швидкі рішення неможливі.  Останній 
рік для Президента України видався дуже суперечливим у 
переговорах. Але, попри пандемію, Зеленський залишаєть-
ся активним у міжнародному плані. Коли ми говоримо про 
європейську та євроатлантичну інтеграції України, то коли 
лише відбулись вибори Президента в 2019 році, тоді багато 
хто прогнозував реванш, зраду в бік Росії і відмову від євро-
інтеграції. Нічого цього не сталося, швидше, навпаки. Зараз 
у прямій дипломатії продовжується активність на Близько-
му Сході, зміцнюються стосунки з країнами Перської затоки. 
Здається, наче дрібниця, але насправді це важливо, бо йде і 
пошук інвесторів, і пошук торгівельних відносин. На лінії єв-
ропейської інтеграції – після того, коли була підписана угода 
про асоціацію з ЄС, а  потім угода про безвіз – не варто чекати 
якихось нових проривів. Зараз головне – зміцнення двосто-

ронніх стосунків. Я б сказав: технологічна, робоча фаза єв-
ропейської інтеграції, коли все, що було записане на папері, 
треба втілювати в життя. Так-от за ці два роки у стосунках 
з ЄС спостерігається позитивна динаміка, навіть незважаю-
чи на пандемію. Також позитивом є те, що Зеленський по-
чав говорити про євроатлантичну інтеграцію України. Тобто 
українська сторона демонструє проактивність. Експерти, які 
аналізують зовнішню політику і міжнародні відносини, оці-
нили їх позитивно. Це означає, що зовнішня політика здійс-
нюється у правильному напрямі.

СТОСОВНО внутрішніх проблем, то відзначимо актив-
ність Президента у законодавчому процесі. Станом 

на початок квітня 2021 року Володимир Зеленський подав 
128 проєктів законів, з яких чинними стали 77 (60%) та 14 
постанов. Всі постанови Зеленського ухвалені. 

«Країна без війни, корупції та бідності» — про таку кра-
їну-мрію йшлося у його Виборчій програмі на президентських 
виборах два роки тому. Більшість обіцянок із програми Воло-
димира Зеленського стосуються повноважень та відповідаль-
ності Уряду, однак у Президента є право зако-
нодавчої ініціативи для зміни ситуації в країні.

ДВА РОКИ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Далі - стор.4  

Додаток 24Додаток 22Додаток 23
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ПОВІДОМЛЯЄМО про початок громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планова

ної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво меліоративної системи для СФГ «ПЕР-

ЛИНА», за межами населеного пункту в адміністративних 
межах Павлоградського району Дніпропетровської облас-
ті. Планованою діяльністю передбачається будівництво 
закритої зрошувальної мережі для зрошування сільсько-
господарських культур на земельних ділянках, що вико-
ристовуються СФГ «ПЕРЛИНА» в адміністративних межах 
Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Площа проектованої ділянки зрошення – 305,1 га.
Ділянка будівництва системи зрошення розташована на 

землях для ведення товарного сільськогосподарського ви-
робництва біля села Сокільське. Загальна площа системи 
зрошення складає 378,5967 га. 

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі є канал 
Дніпро-Донбас.

Спосіб подачі води – механічний. Водозабір здійснюєть-
ся від існуючої насосної станції НСП №7 Олександрівської 
зрошувальної системи Павлоградського МУВГ. 

Спосіб поливу – дощування за допомогою 6-ти широ-
козахватних дощувальних установок кругової дії «Otech». 
На зрошуваній ділянці застосовується модульний прин-
цип водорозподілу з індивідуальними запірними органа-
ми. Цей принцип дозволяє організувати на ділянці багато-
разовий водообіг і управляти водоподачею на полі для про-
ведення поливів за потребою.

Загальна витрата води – 1050 м3/год, 25200 м3/добу, 1512 
тис. м3/рік. Загальна протяжність трубопроводів зрошу-
вальної мережі – 4325 м. Внутрішньогосподарська зрошу-
вальна мережа виконується з поліетиленових труб. 

На ділянках планується вирощувати кукурудзу.
(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-

метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце провадження планова-
ної діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИ-

НА», код ЄДРПОУ 21901144. Юридична адреса: 51311, Дні-
пропетровська область, Павлоградський район (колиш-
ній Юр’ївський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, 
буд.26. Тел.: +38 (097) 5297243

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР-
ПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи-під-
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відміт-
ку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи-підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходжен-
ня, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства, рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде отримання 
дозволу на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Укра-
їни відповідно до Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, Гро-
мадські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
не заплановані

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
не заплановані

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін
формації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповнова
жений територіальний орган, до якого надаються за
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації 49000, м. Дні-
про, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 
тел./факс (096)-512-94-24.

 (зазначити найменування органу, поштову та електро-
нну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої  
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 117 аркушах, без врахування додатків.

_____________________________________________
_________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-
ськості)

_____________________________________________
_________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен
ня), а також час, з якого громадськість може ознайо
митися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля 
можливо щоденно, крім вихідних, з 7 травня 2021 р.:

- в Олексіївській філії Новоіванівського старостинсько-
го округу Юр’ївської селищної ради, Дніпропетровська об-
ласть, Павлоградський район (колишній Юр’ївський ра-
йон), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26, тел.: +38 
(067) 4905226 Земляна Алла Іванівна;

- безпосередньо у суб’єкта господарювання СЕЛЯНСЬКЕ 
(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПЕРЛИНА», Дніпропе-
тровська область, Павлоградський район (колишній Юр’їв-
ський район), село Олексіївка, вулиця Травнева, буд. 26 

тел.: +38 (097) 5297243 Сарнов Віталій Володимирович.
(найменування підприємства, установи, організації, міс-

цезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайоми-
тися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
________________________ (дата офіційного опублікуван-

ня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

2021337474  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ВІДПОВІДНО до законів Укра-
їни «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуван-
ня», постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 року 
№ 169 «Про затвердження Поряд-
ку проведення конкурсу на замі-
щення вакантних посад держав-
них службовців», Положення  про 
порядок проведення конкурсу для 
заміщення вакантних посад поса-
дових осіб місцевого самовряду-
вання Вербківської сільської  ради, 
затвердженого рішенням виконав-
чого комітету сільської ради від 27 
листопада 2020 року № 09,  на під-
ставі розпорядження сільського го-
лови від 26 квітня 2021 року № 97-
К «Про оголошення конкурсу на за-
міщення вакантних посад» та з ме-
тою забезпечення конституційного 
права рівного доступу громадян до 
служби в органах місцевого само-
врядування оголошується конкурс 
на заміщення посади:

 Спеціаліста I категорії (юри
сконсульта) юридичного сектору 
виконавчого комітету Вербків
ської сільської ради.

В конкурсі можуть взяти участь 
особи чоловічої або жіночої статі, 
які є громадянами України.

Кваліфікаційні вимоги на поса
ду спеціаліста I категорії (юрис
консульта) юридичного сектору 
виконавчого комітету:

  - повна вища освіта  відповідно-
го професійного спрямування за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста;

- стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування, на по-
садах  державної служби або дос-
від роботи за професією на посадах 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не 
менше 2 років;

-  володіння державною мовою;
- використання в роботі комп’ю-

терної техніки, програмних пакетів 
Microsoft Office (Word, Excel), знан-
ня відповідних програм;

- знання законодавства з питань 
функціональних обов’язків за поса-
дою.

Особи, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають  такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення за-
явника із встановленими законодав-
ством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органах  місцевого само-
врядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма 
П-2 ДС) з відповідними додатками;

- подання шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті НАЗК деклара-
цію особи,  уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцево-
го самоврядування, за  минулий рік 
за формою, що визначається НАЗК;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, за-

свідчені нотаріально чи в іншому 
встановленому  законодавством по-
рядку;

- копію документа, який посвідчує 
особу;

- копію військового квитка (для 
військовослужбовців або військово-
зобов'язаних).

Учасники конкурсу обов’язко-
во складають іспит на перевірку та 
оцінку знань Конституції України, 
законів України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування», 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про запобігання коруп-
ції», а також законодавства з ураху-
ванням специфіки функціональних 
повноважень відділу.  Документи 
приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня виходу публікації 
про оголошення конкурсу за адре-
сою: вул. Миру,73(приміщення Цен-
тру позашкільної освіти) с.Вербки 
Павлоградського району Дніпропе-
тровської області.

ВЕРБКІВСЬКА СІЛЬРАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРСЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НА ПАСХУ
В воскресенье, 2 мая (19 апреля по старому сти-
лю) Православная церковь отмечает праздник 
праздников — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Как подготовиться к Пасхе? В Страстную 

пятницу — самый строгий пост. По Уставу во-
обще не положено есть в этот день. Если поз-
воляет здоровье, попробуйте. В остальные дни 
Страстной седмицы пост тоже строгий, мы вку-
шаем только растительную пищу.

Великая суббота — день сокровенного за-
мирания. Его еще называют «Суббота покоя».  
В этот день речь не должна идти о веселье или 
чрезмерных хлопотах. Мы все еще печалимся о 
смерти Христа. Вспоминаем снятие Его с креста 
и положение во гроб. Мы ждем того часа, когда 
можно будет воскликнуть: «Христос Воскрес!»

Разговление (первая скоромная трапеза) на 
Пасху обычно совершается после литургии и 
причастия. Пасхальное богослужение начина-
ется ночью в субботу. Около половины двенад-
цатого служится полунощница, а в полночь со-
вершается Крестный ход. После Крестного хода 
начинается Пасхальная заутреня, по заверше-
нии которой служится Божественная литургия 
— оканчивается она около трех утра. После 
ночной службы можете приступать к празд-
ничной трапезе. Если вы пришли на службу 
утром (в 8-9 часов утра, время нужно уточнить 
в храме), то точно так же — после причастия — 
можно разговляться.

Если вы не можете встретить Пасху в храме, 
разговляться можно начинать примерно в то 

время, когда в храмах заканчивается празднич-
ная литургия: после трех часов утра воскресенья.

Как стоит провести Пасху? Радоваться, 
приносить радость своему ближнему, посе-
щать страждущих. Помните, что Пасху празд-
нуют целых 40 дней, до самого Вознесения 
Господня. Особенно празднична первая неде-
ля — Светлая седмица, во время которой слу-
жат особую пасхальную литургию, не постятся 
в среду и пятницу и звучит праздничный коло-
кольный звон.

Можно ли работать на Пасху? Запрет на ра-
боту, в том числе и домашнюю, на Пасху — это 
просто благочестивая традиция. Правильнее 
всего в этот день быть в храме, а потом разделять 
радость с близкими. Другое дело, если работать 
или нет, зависит не от нас. Делайте свою рабо-
ту в этот день добросовестно. Если вы в простоте 
и правде исполните ваши обязанности, Господь 
обязательно коснется вашего сердца.

Что принято дарить на Пасху? Будет хоро-
шо, если к любому подарку вы добавите пас-
хальное яичко, разукрашенное или красное, как 
символ свидетельства новой жизни — Воскре-
сения Христова.

Можно ли ездить на кладбище на Пасху? 
Лучше ездить на кладбище к близким в другие 
дни. Например, на Радоницу (11 мая) — в день, 
когда по традиции Церковь поминает умерших. 
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